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EMENTA
Importância da criação racional e econômica dos animais: origens e domesticação das espécies; fatores de interferência na
produção. Implicações sócio-econômicas e métodos empregados na exploração dos animais.

O BJETIVOS
Conhecer os animais domésticos, analisar a origem. Os fatores ambientais e comportamentos que afetam a produção, as razões
sócio-econômicas da exploração dos animais de criação e ressaltar a inter-relação com as demais disciplinas no campo da
produção animal, promovendo conhecimento dos conceitos básicos.
Habilidades e competências
Desenvolver o senso crítico dos alunos de forma que esses se sintam capacitados observar os animais domésticos de produção
como seres vivos envolvidos na cadeia alimentar, com seus aspectos econômicos, sociais e ambientais. Desenvolver a capacidade
de avaliação dos animais domésticos e dos sistemas de criação, apresentar as espécies dos animais domésticos e sua relação com
o homem e sua importância na história da sociedade. Capacitar os alunos a fazerem uma análise consciente do habitat e bem-estar
dos animais domésticos
METODOLOGIA
Aulas teóricas com recursos audiovisuais, debates e seminários.
As atividades extraclasse correspondentes a 4h15min (RESOLUÇÃO Nº 01/2016 CAE):
_ Resumos de artigos científicos relacionados aos temas das aulas teóricas, selecionados pelo professor coordenador da disciplina.
Avaliações:
_ Nota I = Avaliação dissertativa com peso 40%
_ Nota II = Seminário com peso 35%
_ Nota III = Participação e presença nas apresentações dos seminários com peso 15%
_ Nota IV = Resumos de artigos (2) com peso (atividades extraclasse) 10%
CONTEÚDO PROG RAMÁTICO
1 – Introdução
a) Zootecnia como ciência
b) A história e a Evolução da Zootecnia
c) Inter-relação com outras ciências
2 – A domesticação das espécies

a) O animal doméstico
b) A importância dos animais domésticos
c) Evolução e efeitos da domesticação
3 – A espécie em zootecnia
a) Evolução
b) Especialização
c) Classificação zoológica das espécies domésticas
4- As espécies domésticas
a) Nomenclatura
b) Origem
c) Utilidade dos animais domésticos
d) Função e aptidão
e) Utilização e tipo zootécnico
5 – Bases para a exploração racional e econômica dos animais domésticos
a) Nutrição, alimentos e alimentação
b) Sanidade e prevenção
c) Melhoramento genético animal
6 - Raças e registros genealógicos
a) Conceito: Raça e linhagens
b) Classificação
c) Associações de criadores
d) Registros genealógicos
8 – Julgamento de animais
a) Objetivos
b) Métodos e critérios de julgamento das principais espécies e raças no Brasil
c) Conceitos e terminologias
7 - Importância social e econômica da produção animal
a) A história da pecuária no Brasil
b) O Brasil como produtor de alimentos no mundo
c) O Brasil como produtor de carne – consumo e exportação
d) Espécies de interesse zootécnico no Brasil
e) Principais regiões produtoras - espécies e raças
Ruminantes: bovinos, ovinos e caprinos
Monogástricos: equinos, suínos e aves
f) Aspectos regionais, sociais e econômicos
9 – A Ciência Animal e a pecuária hoje
a) A globalização da produção de alimentos
b) Conceito de bem-estar animal
c) O sistema de rastreamento de carne bovina no Brasil - SISBOV
d) O abate humanitário
e) Avanços tecnológicos da agricultura e pecuária no Brasil
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