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I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 

 

N
O

 DE HORAS-AULA SEMANAIS 

SÍNCRONAS/ASSÍNCRONAS 

TOTAL DE HORAS-AULA 

SEMESTRAIS 

ZOT 7808 AVICULTURA 4 h 72 h 

Fase: 8ª Créditos: 4 Caráter: Obrigatória 

Módulo: Produção Animal Departamento: Zootecnia  

 

II. HORÁRIOS DAS ATIVIDAES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

SÍNCRONA ASSÍNCRONA 

Segunda-feira: 15:10 às 17:00 à escolha do aluno (a) 

Terça-feira: 13:30 às 15:00  

 

III. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S) 

1. Fabiano Dahlke 

 

IV. OBJETIVOS 

Capacitar o aluno a desempenhar funções profissionais nas diferentes áreas da avicultura. 

 

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. CONTEÚDO TEÓRICO: 
Importância e situação da avicultura no Brasil e no Mundo.  

Princípios fisiológicos, bioclimatológicos e etológicos da produção avícola  

Produção avícola tradicional – Produção de matrizes e produção de pintainhos; 

Produção avícola tradicional – Incubação; 

Produção avícola tradicional – Frangos de Corte – Sistemas e Planejamento; 

Sistemas de Produção Avícola tradicional – Poedeira Comercial; 

Produção avícola de baixo custo. Possibilidades, sistemas e planejamento; 

Produção de Perus 

Impactos ambientais da avicultura. 
 

VI. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

Aula presencial ministrada antes da suspensão das atividades: 8 horas-aula; 

 

As atividades pedagógicas não presenciais serão realizadas na plataforma Moodle por meio de seus recursos 

(BigBlueButton, Fórum, Tarefas, Base de Dados). 

 

Aulas síncronas (pelo recurso BigBlueButton ou equivalentes como GoogleMeet ou Zoom; , Jitsi; as aulas 

síncronas serão gravadas e disponibilizadas no Moodle) : 23 horas-aula; 

 



  

Atividades assíncronas (leitura de textos, vídeo-aulas gravadas, fórum de discussão): 35 horas-aula; 

 

Dias não letivos: 6 horas/aula 

 

A verificação da frequência será por meio da ferramenta frequência do Moodle, para o atendimento da 

RESOLUÇÃO Nº 017/CUn/97, capítulo IV - seção I - da frequência e do aproveitamento. 
 

 

 

VII. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Duas avaliações pelo recurso Questionário com 80 % de peso cada (as avaliações ficarão disponíveis pelo período 

de 2 dias e terão o tempo de 4h para serem completadas, assim que acessadas). (Avaliações 1 e 2) 

Tarefas de confecção de texto baseado em pesquisa com peso de 20%: as tarefas deverão conter no máximo 10 

páginas, incluindo seu desenvolvimento e referências consultadas (tempo para conclusão e período para realização 

serão divulgadas no Moodle. 

 

 

VIII.  CRONOGRAMA AULAS SÍNCRONAS e ASSÍNCRONAS 

DATA ASSUNTO/MÉTODO PEDAGÓGICO 

09/03/2020 
Apresentação do programa – discussões preliminaries  

2h/aula: presencial 

10/03/2020 
Aspectos Gerais da Avicultura no Brasil e no Mundo. 

2h/aula: presncial 

16/03/2020 
Princípios fisiológicos, bioclimatológicos e etológicos da produção avícola. 

2h/aula: Presencial  

18/03/2020 
Princípios fisiológicos, bioclimatológicos e etológicos da produção avícola. 

2h/aula: Presencial 

Semana 1 

31/08/2020 

 

Introdução à retomada das atividades e Revisão dos tópicos abordados em março de 2020. 

1h/aula: síncrona. 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

01/09/2020 

Revisão dos tópicos abordados 

1h/aula: síncrona  

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

Semana  2 

07/09/2020 
Dia não letivo 

08/09/2020 

Produção avícola tradicional. Produção de matrizes, reprodução e produção de pintainhos. 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

Semana 3 

14/09/2020 

Produção avícola tradicional. Produção de matrizes, reprodução e produção de pintainhos. 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

15/09/2020 

Produção avícola tradicional. Produção de matrizes, reprodução e produção de pintainhos. 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

Semana 4 

21/09/2020 

Produção avícola tradicional. Produção de matrizes, reprodução e produção de pintainhos. 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

22/09/2020 

Manejo de Incubação 

1h/aula: síncrona 

11h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

Semana 5 

28/09/2020 

Manejo de Incubação 

1h/aula: síncrona 



  

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

29/09/2020 

Manejo de Incubação 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

Semana 6 

05/10/2020 

 

Manejo de Incubação 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

06/10/2020 
2h/aula: Avaliação 1 liberada das 08:00 às 20:00  do dia 13/10/2020 (Atividade avaliativa 

assíncrona) 

Semana 7 

12/10/2020 
Dia não letivo 

13/10/2020 

Produção avícola tradicional. Sistemas e planejamento – Frango de Corte 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

Semana 8 

19/10/2020 

Produção avícola tradicional. Sistemas e planejamento – Frango de Corte 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

20/10/2020 

Produção avícola tradicional. Sistemas e planejamento – Frango de Corte 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

Semana 9 

26/10/2020 

Planejamento de sistemas avícolas de produção tradicional – Poedeira Comercial 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

27/10/2020 

Planejamento de sistemas avícolas de produção tradicional – Poedeira Comercial 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

Semana 10 

02/11/2020 
Dia não letivo 

03/11/2020 

Planejamento de sistemas avícolas de produção tradicional – Poedeira Comercial 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

Semana 11 

09/11/2020 

Planejamento de sistemas avícolas de produção tradicional – Poedeira Comercial 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

10/11/2020 

Planejamento de sistemas avícolas de produção tradicional – Poedeira Comercial 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

Semana 12 

16/11/2020 

Produção avícola de baixo custo. Diferentes possibilidades. Sistemas e planejamento 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

17/11/2020 

Produção avícola de baixo custo. Diferentes possibilidades. Sistemas e planejamento 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

Semana 13 

23/11/2020 

Impactos ambientais da avicultura   

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

24/11/2020 

Produção de Perus 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

Semana 14 

30/11/2020 

Produção de Perus 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 



  

01/12/2020 

Produção de Perus 

1h/aula: síncrona 

1h/aula: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta, preparo de tarefas) 

Semana 15 

07/12/2020 
2h/aula: Avaliação 2 liberada às 15:00 (Atividade avaliativa assíncrona) 

08/12/2020 4h/aula: Avaliação 2 encerra-se às 18:00 (Atividade avaliativa assíncrona) 

Semana 16 

14/12/2020 

2h/aula: EXAME FINAL DE RECUPERAÇÃO (Atividade avaliativa assíncrona) 

liberada às 15h00   

15/12/2020 
2h/aula: EXAME FINAL DE RECUPERAÇÃO (Atividade avaliativa assíncrona) 

Encerrada às 18 horas 

IX. BIBLIOGRAFIA  

Toda a bibliografia será disponibilizada, no formato PDF no Moodle.  

 

 

 

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

 

Ass. do Professor 

 

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

 

 

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

Ass. Chefe do Depto. 
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