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 e entrega de atividades por ferramentas assíncronas.

VII. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Duas avaliações pelo recurso Questionário com 40 % de peso cada (as avaliações ficarão disponíveis pelo período
de 24h e terão o tempo de 2h para serem completadas, assim que acessadas). (Avaliações 1 e 2)
Duas tarefas:
Tarefa 1 (15% de peso): Leitura, gravação de um vídeo e discussão sobre um artigo científico disponibilizado pela
professora
Tarefa 2 (5% de peso): Entrega de exercícios de fixação sobre os cálculos de digestibilidade

DATA

05/03/2020
12/03/2020
Semana 1
04/09/2020
Semana 2
11/09/2020

VIII. CRONOGRAMA AULAS SÍNCRONAS e ASSÍNCRONAS
ASSUNTO/MÉTODO PEDAGÓGICO

Alunos na disciplina de vivência
Alunos na disciplina de vivência
Alunos na disciplina de vivência
Alunos na disciplina de vivência

Semana 3
18/09/2020

Fisiologia do trato digestivo
2h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de material didático)
1h: Síncrona (discussão sobre o material fornecido)

Semana 4
25/09/2020

Metabolismo de água
2h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de material didático
1h: síncrona (discussão sobre o material fornecido)

Semana 5
02/10/2020

Metabolismo de carboidratos
2h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de material didático
1h: síncrona (discussão sobre o material fornecido)

Semana 6
09/10/2020

Metabolismo de proteínas
2h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de material didático
1h: síncrona (discussão sobre o material fornecido)

Semana 7
16/10/2020

Metabolismo de lipídeos
2h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de material didático
1h: síncrona (discussão sobre o material fornecido)
2h: Avaliação 1

Semana 8
23/10/2020
Semana 9
30/10/2020
Semana 10

A avaliação será realizada via moodle e ficará disponível ao longo de 24h. No entanto, o
aluno terá um tempo máximo de 3h para completar a atividade que será um questionário
com questões objetivas e dissertativas.

Metabolismo de minerais
2h: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta)
1h: síncrona
Metabolismo de vitaminas

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

06/11/2020

Semana 11
13/11/2020
Semana 12
20/11/2020
Semana 13
30/11/2020

Semana 14
04/12/2020

Semana 15
11/12/2020

Tarefa 1: Apresentação de artigos científicos e discussão via fórum sobre os pontos estudados
na disciplina.
A turma será dividida em 4 grupos. Cada grupo deverá gravar um vídeo de no máximo 4 min
de um artigo científico fornecido pela professora sobre os tópicos estudados em aula. Este
vídeo deverá ser postado via fórum de discussão no moodle, os demais grupos deverão criar
uma discussão sobre o assunto, através de perguntas estruturadas pelo grupo que estará
apresentando. – Os alunos terão 3 semanas para postar os vídeos e 1 semana para a
discussão
Exigências nutricionais dos animais monogástricos
2h: assíncrona (vídeo aula gravada, leitura de textos, e-books para consulta)
1h: síncrona
Semana acadêmica online da zootecnia
Digestibilidade dos nutrientes
2h: assíncrona (vídeo aula gravada, leitura de textos, e-books para consulta, tarefa)
1h: síncrona
Tarefa 2: Cálculos de digestibilidade entrega no dia da avaliação 2
Consumo voluntário e Hormônios envolvidos nos processos digestivos
2h: assíncrona (vídeo aula gravada, leitura de textos, e-books para consulta)
1h: síncrona
Finalização da Tarefa 1
2h: Avaliação 2
A avaliação será realizada via moodle e ficará disponível ao longo de 24h. No entanto, o
aluno terá um tempo máximo de 2h para completar a atividade que será um questionário
com questões objetivas e dissertativas.

2h: EXAME FINAL DE RECUPERAÇÃO (Atividade avaliativa assíncrona)
Semana 16
18/12/2020

A avaliação será realizada via moodle e ficará disponível ao longo de 24h. No entanto, o
aluno terá um tempo máximo de 2h para completar a atividade que será um questionário
com questões objetivas e dissertativas.
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