


E ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR. CADA ATIVIDADE TERÁ UMA INDICAÇÃO ESPECÍFICA.

Tarefa 1: Uma tarefa onde o aluno deve assistir e ler o material EPMURAS e dar nota para os animais do vídeo 
proposto. Entrega até 25/09/2020 (2 semanas de prazo para entrega). Valor da atividade 25 %.
Tarefa 2: Uma tarefa onde serão disponibilizados vídeos e fotos de alguns animais e os alunos deverão identificar as 
raças. Entrega até 23/10/2020 (tempo para conclusão de 2 semanas). Valor da atividade 25 %.

Tarefa 3: Uma Tarefa que será disponibilizado várias imagens de equinos e o aluno deverá escolher 1 das imagens e 
fazer a resenha com entrega para data de 30/11/2020 (tempo para conclusão de 3 semanas). Valor da atividade 25%.
Tarefa 4: Uma tarefa onde o aluno deverá realizar uma pesquisa e indicar 1 exposição de animais na região Sul. Não 
pode repetir.  Entrega até dia 11/12/2020 (2 semanas de prazo para entrega). Valor da atividade 25 %.
Exame final de recuperação será realizado de forma síncrona no sistema perguntas e respostas individuais.

VIII. CRONOGRAMA 
DATA ASSUNTO

06/03/2020

Apresentação da Disciplina: Programa de Aula. Datas. Conteúdo. Literatura. Normas da disciplina.  
Aspectos do exterior dos animais a serem considerados na sua avaliação e julgamento. 
3 h: Aula presencial

13/03/2020
Características raciais suínos. 
3h: Aula presencial

Semana 1 
04/09/2020

Introdução à retomada das atividades e Revisão dos tópicos abordados em março de 2020.
1h: síncrona
2h: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, material elaborado pelo professor, vídeos)

Semana 2 
11/09/2020

Tarefa 1: Características raciais dos bovinos de corte. EPMURAS
3h: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, material elaborado pelo professor, assistir 
todos os vídeos enviados) Tarefa 1 (assistir vídeo e dar as notas EPMURAS para os animais)
Entrega até 25/09/2020 via Moodle

Semana 3
18/09/2020

Características raciais dos bovinos de corte. EPMURAS
1 h: síncrona (retirar dúvidas)
2 h: assíncrona (confecção da tarefa)

Semana 4 
25/09/2020

Exterior de bovinos de corte
1h: síncrona
2h: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, material elaborado pelo professor, vídeos)

Semana 5 
02/10/2020

Características raciais bubalinos. 
1h: síncrona
2h: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, material elaborado pelo professor, vídeos)

Semana 6 
09/10/2020

Características raciais de ovinos de corte, leite e lã
1h: síncrona
Tarefa 2 (identificar as raças dos vídeos e fotos fornecidas) Entrega até 23/10/2020 via Moodle
2h: assíncrona (Desenvolvimento Tarefa 2)

Semana 7 
16/10/2020

Características raciais de caprinos de corte e leite
1h: síncrona
2h: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, material elaborado pelo professor, vídeos)

Semana 8
23/10/2020

Características para julgamento de cães
1h: síncrona
2h: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, material elaborado pelo professor, vídeos)

Semana 9 
30/10/2020

Conformação de equinos 
3h: assíncrona - vídeo fornecido pelo professor 

Semana 10 
06/11/2020

Pelagens de equinos
1h: síncrona
Tarefa 3: escolher 1 das imagens e fazer a resenha com entrega para data de 30/11/2020 via 
Moodle
2h: assíncrona (Desenvolvimento Tarefa 3)

Semana 11 
13/11/2020

Avaliação da conformação de vacas leiteiras
1h: síncrona
2h: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, material elaborado pelo professor, vídeos)

Semana 12 Semana Acadêmica zootecnia



20/11/2020 3h: assíncrona
Semana 13 
27/11/2020

Tarefa 4: pesquisar e indicar 1 exposição na região Sul. Não pode repetir. Entrega até dia 11/12/2020
3h: assíncrona (Desenvolvimento Tarefa 4) via Moodle

Semana 14 
04/12/2020

Organização de feiras e de mostras de animais de interesse zootécnico.
1h: síncrona
2h: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, material elaborado pelo professor, vídeos)

Semana 15
11/12/2020

Organização de bancos de dados genealógicos e de coleta de dados visando o melhoramento 
genético das espécies. Legislação brasileira sobre o registro genealógico de animais de exploração 
zootécnica. 
1h: síncrona
2h: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, material elaborado pelo professor, vídeos)

Semana 16
18/12/2020

3h: EXAME FINAL DE RECUPERAÇÃO (Atividade avaliativa assíncrona)

XI. BIBLIOGRAFIA

Básica:
JARDIM, Walter Ramos. Bovinocultura. Instituto Campineiro de ensino Agricola. 1981, 525p. 
(http://www.icea.com.br/cliente/GerenciaNavegacao.php3?departamento=005&nivel=1&produto=595&seshid=978093) 
SANTOS, Rinaldo dos. Nelore: A vitótia Brasileira. Uberaba Agropecuária Tropical 2000. 572p.  
(http://www.zebus.com.br/at/livronelore.php)

Complementar:
Material fornecido pelo professor na forma de slides.
SANTOS, Rinaldo dos. Guzerá - O Gado do Brasil. Uberaba Agropecuária Tropical. 
(http://www.zebus.com.br/at/livroguzera_informacoes.php) 
Site sugerido: http://www.arcoovinos.com.br/  e http://www.abcz.org.br/

..............................................................................
Ass. do Professor Responsável

Aprovado na Reunião do Colegiado do Depto em ___/___/___                                          

..............................................................

 Ass. Chefe do Depto.
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