Aulas síncronas (pelo recurso BigBlueButton ou equivalentes como GoogleMeet, Microsoft teams, Zoom; as aulas
síncronas serão gravadas e disponibilizadas no Moodle) : 12 horas-aula;
Atividades assíncronas (leitura de textos, vídeo-aulas gravadas, fórum de discussão, tarefas): 14 horas-aula;
Atividades avaliativas assíncronas (avaliações): 4 horas-aula;
Atividade avaliativa assíncrona de recuperação: 2h
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

Uma avaliação pelo recurso Questionário com 45% de peso, a avaliação ficará disponível pelo período de 24h e o
aluno terá o tempo de 2h para completar após o acesso. (Avaliação 1 )
Uma avaliação prática: 40% de peso da nota, a avaliação ficará disponível pelo período de 24h e o aluno terá o
tempo de 2h para completar após o acesso. (Avaliação 2- prática)
Duas tarefas:
Tarefa 1 (15% de peso): formulação, gravação de um vídeo e discussão sobre uma formulação de uma animal
específico disponibilizado pela professora

DATA
04/03/2020
11/03/2020

VIII. CRONOGRAMA AULAS SÍNCRONAS e ASSÍNCRONAS
ASSUNTO/MÉTODO PEDAGÓGICO
2h: Produção de ração no Brasil e no mundo (aula presencial)
2h: Alimentos energéticos (fatores antinutricionais, níveis de inclusão, qualidade) - (aula
presencial)

Semana 3
17/09/2020

Alimentos energéticos (fatores antinutricionais, níveis de inclusão, qualidade)
1h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de material didático)
1h: síncrona (discussão sobre o material fornecido)
Alimentos proteicos (fatores antinutricionais, níveis de inclusão, qualidade)
1h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de material didático)
1h: síncrona (discussão sobre o material fornecido)
Principais aditivos utilizados em rações (legislação e características importantes)
1h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de material didático)
1h: Síncrona (discussão sobre o material fornecido)

Semana 4
24/09/2020

Aula Fábrica de Rações
1h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de material didático)
1h: síncrona (discussão sobre o material fornecido)

Semana 5
01/10/2020

Formulação de premix : entendendo os cálculos
1h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de material didático
1h: síncrona (discussão sobre o material fornecido)

Semana 1
03/09/2020
Semana 2
10/09/2020

Semana 6
08/10/2020

2h: Avaliação 1
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.

Semana 7
15/10/2020

Semana 8
22/10/2020
Semana 9
29/10/2020
Semana 10
05/11/2020
Semana 11
12/11/2020
Semana 12
19/11/2020
Semana 13
29/11/2020
Semana 14
03/12/2020
Semana 15
10/12/2020

Semana 16
17/12/2020

Prática de premix – Exercício formular premix para frangos de corte, suínos e cães
1h: assíncrona (vídeo-aula gravada, leitura de material didático
1h: síncrona (discussão sobre o material fornecido)
Tarefa 1 – Formulação de ração e apresentação
Nesta tarefa o aluno deverá formular uma ração para um animal específico (a ser organizado
de acordo com o número de matriculados na disciplina). O aluno deverá formular a ração,
criar uma embalagem, defender a sua formulação através um vídeo (máximo 5min) e postar
no fórum de discussão.
A entrega deverá ser realizada em 6 semanas
Teoria: Formulação basal para aves
1h: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta)
1h: síncrona
Prática: Formulação basal para aves _ aprendendo a utilizar o programa de formulação
2h: assíncrona (Exercícios de formulação de ração para aves no programa de formulação)
1h: síncrona
Teoria: Formulação basal para suinos
1h: assíncrona (leitura de textos, e-books para consulta)
1h: síncrona
Teoria: Formulação basal para suinos (pratica: utilização de enzimas)
2h: assíncrona ((Exercícios de formulação de ração para suínos no programa de formulação,
utilizando enzimas)
1h: síncrona
Semana acadêmica online da zootecnia
Teoria para formulação de ração para cães
1h: assíncrona (vídeo aula gravada, leitura de textos, e-books para consulta, tarefa)
1h: síncrona
Entrega da tarefa 1
Prática de formulação de ração para cães
1h: assíncrona (vídeo aula gravada, leitura de textos, e-books para consulta)
1h: síncrona
2h: Avaliação prática
O aluno terá 24 para começar a fazer a prova. No entanto, ao abrir o enunciado ele terá 2h
para entregar as formulações de rações.
2h: EXAME FINAL DE RECUPERAÇÃO (Atividade avaliativa assíncrona)
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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