


Semana acadêmica: 3h

Fica vedada a divulgação integral ou parcial de aulas sem a autorização prévia e expressa de quem as ministrou e/ou 
participou. E havendo a infringência da lei, haverá a responsabilização disciplinar, administrativa e civil, a depender 
da situação.
Atenção a RESOLUÇÃO Nº 017/CUn/97 que dispõem sobre o regulamento dos cursos de graduação da UFSC, 
principalmente ao que trata o capítulo IV - seção I - da frequência e do aproveitamento.
A verificação da frequência será por meio da participação em fórum de discussão e entrega de atividades por 
ferramentas assíncronas.

VII. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Duas avaliações pelo recurso Questionário com 25 % de peso cada (as avaliações ficarão disponíveis pelo período 
de 3 dias e terão o tempo de 2h para serem completadas, assim que acessadas). (Avaliações 1 e 2)
Duas Tarefas de confecção de texto baseado em pesquisa com peso de 10% cada: a tarefa deverá conter no máximo 
3 páginas, incluindo seu desenvolvimento e referências consultadas (tempo para conclusão de 2 semanas). (Tarefas 
1 e 3)
Uma Tarefa de construção de evolução de rebanho (em planilha excel) e formulação de dieta (método de livre 
escolha) para quatro categorias de animais com peso de 30% (ficará disponível para realização por 4 semanas). 
(Tarefa 2)

VIII.  CRONOGRAMA AULAS SÍNCRONAS e ASSÍNCRONAS
DATA ASSUNTO/MÉTODO PEDAGÓGICO

05/03/2020
Importância e situação da bovinocultura leiteira no Brasil e no Mundo.
3h: presencial

12/03/2020
Instalações para gado leiteiro e sistemas de criação.

3h: presencial

Semana 1 
03/09/2020

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

Semana 2 
10/09/2020

Raças leiteiras
2h: assíncrona (vídeo-aula gravada, e-books para consulta)
1h: Tarefa 1 – disponível por 2 semanas para conclusão

Semana 3
17/09/2020

Manejo e criação de bezerros (geral e alimentar)
2h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de textos, e-books para consulta)
1h: síncrona

Semana 4 
24/09/2020

Manejo e criação de novilhas (geral, alimentar e reprodutivo)
2h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de textos, e-books para consulta)
1h: síncrona
 Entrega da Tarefa 1

Semana 5 
01/10/2020

Manejo e criação de vacas secas (geral, alimentar e reprodutivo)
2h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de textos, e-books para consulta)

1h: síncrona

Semana 6 
08/10/2020

Manejo e criação de vacas em lactação (geral, alimentar e reprodutivo)

2h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de textos, e-books para consulta)
1h: síncrona

Semana 7 2h: Avaliação 1 liberada em 12/10/2020 e entregue em 15/10/2020

Semana 8
22/10/2020

Alimentação do gado leiteiro nos diferentes sistemas e níveis de produção 

2h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de textos, e-books para consulta)
1h: síncrona

Semana 9  Planejamento da Criação – evolução e cálculo da alimentação do rebanho



29/10/2020

1h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de textos, e-books para consulta)
1h: síncrona

2h: Desenvolvimento da Tarefa 2

Semana 10 
05/11/2020

Planejamento da Criação – evolução e cálculo da alimentação do rebanho

1h: síncrona
3h: Desenvolvimento da Tarefa 2

Semana 11 
12/11/2020

Fisiologia da lactação, manejo de ordenha
3h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de textos, e-books para consulta)
1h: síncrona

Semana 12 Semana Acadêmica 3h

Semana 13 
26/11/2020

Aspectos da qualidade do leite (contaminação, resíduos, nutrição humana)

2h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de textos, e-books para consulta)
1h: síncrona
Liberação da Tarefa 3 

Semana 14 
03/12/2020

Manejo sanitário do rebanho 

1h: síncrona

1h: Conclusão e entrega da Tarefa 2

Semana 15
2h: Avaliação 2 liberada em 07/12/2020 e entregue em 10/12/2020

1h: Conclusão e entrega da Tarefa 3 até 11/12/2020

Semana 16
2h: EXAME FINAL DE RECUPERAÇÃO (Atividade avaliativa assíncrona)
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.....................................................

Ass. do Professor

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

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

Ass. Chefe do Depto.
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