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Distribuição da Carga Horária Semestral

Teoria Exercício Laboratório

Ementa: 

Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências
definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização 
e/ou definição dos conteúdos programáticos)
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Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 
colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 
melhor explicitados nos objetivos específicos)

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados)
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 
adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, 
os pesos conferidos a cada instrumento)

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 
conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido)
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 Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e que
deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o conteúdo
programático a ser desenvolvido)
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Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos

nas aulas)


	Caixa de texto 22: Agrárias e Engenharias
	Caixa de texto 2: Zootecnia
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	Caixa de texto 21: Agrárias e Engenharias
	Caixa de texto 21_2: Zootecnia
	Caixa de texto 17: UNIDADE I: IDENTIFICANDO O ECOSSISTEMA PASTAGEM1. Ecologia e ecossistemas das pastagens2. Importâncias das pastagens3. Regiões agropastoris do BrasilUNIDADE II: FATORES CLIMÁTICOS E PRODUÇÃO FORRAGEIRA1. Luz, temperatura, água e solo2. Acúmulo de biomassa3. Principais diferenças entre C3 e C44. Aula práticaUNIDADE III: CARACTERÍSTICAS MORFOFISIOLÓGICAS DEPLANTAS FORRAGEIRAS1. Conceito e processos2. Desenvolvimento vegetativo3. Morfogênese4. Implicações práticas5. Aula práticaUNIDADE IV: VALOR NUTRITIVO1. Conceito2. Composição dos alimentos3. Classificação dos alimentos utilizados na nutrição de bovinos no Brasil4. Valor nutritivo dos alimentos volumososUNIDADE V: PRINCIPAIS GRAMÍNEAS TROPICAIS1. Gênero Brachiaria2. Gênero Panicum3. Gênero Pennisetum4. Gênero Cyno
	Caixa de texto 16: Aulas teóricas e aulas práticas no campo, numa sequencia lógica e racional para facilitar o processo de construção do conhecimento.Como recursos usaremos o Data-Show, Quadro branco e Álbum Seriado para aulas no campo. 
	Caixa de texto 23: Agrárias e Engenharias
	Caixa de texto 25: Zootecnia
	Caixa de texto 18: 3 Provas escritas no valor de 25% cada (75%)Exercícios, resumos de textos e relatórios de aulas práticas (10%)Trabalho prático (10%)Participação e frequencia (5%)
	Caixa de texto 19: EVANGELISTA, A.R.; ROCHA, G.P. Forragicultura. Lavras, UFLA/FAEPE, 1998.PEIXOTO, A.M.; MOURA, J.C.; FARIA, V.P.(ed) Pastagens: fundamentos daexploração racional. 2 ed., Piracicaba, FEALQ, 1994.PUPO, N.I.H. Manual de pastagens e forrageiras. Campinas: ICEA, 2000.
	Caixa de texto 26: Agrárias e Engenharias
	Caixa de texto 27: Zootecnia
	Caixa de texto 13: Anais da SBZAnais dos Simpósios sobre manejo de pastagens da ESALQ/USP Anais dos Simpósiossobre manejo estratégico das pastagens da UFV Revista Brasileira de ZootecniaSites recomendados: WWW.forragicultura.com http://www.neef.ufc.br/
	Caixa de texto 28: Agrárias e Engenharias
	Caixa de texto 29: Zootecnia
	Caixa de texto 20: Apresentação do conteúdo da disciplina, literatura utilizada, critérios de avaliaçãoA importância das pastagens - Aspectos sócio-econômicos e ecológicos Principais conceitos utilizados em Forragicultura O Ecossistema Pastagem. Interações existentes entre componentes do ecossistema TBiomas brasileiros e regiões Agropastoris do Brasil –Histórico e evolução de plantas forrageiras no Brasil e Introdução ao estudo da AgrostologiaCaracterização Morfológica Gramíneas & Identificação/caracteriz. plantas do Gênero Urochloa Identificação/caracterização de plantas de Panicum maximum e Gênero CynodonIdentificação/caracterização de Pennisetum purpureum e Outras gramíneas  Caracterização Morfológica de Leguminosas Forrageiras Identificação/caracterização de plantas do Gênero Arachis, Stylozanthes e, CajanLeucaena leucocepahala e outras leguminosas de importância para a pecuária brasileira Aula Prática – C. Agrostológico Incaper (Pacotuba) & Fazenda Caeté    1a Avaliação (25 pontos) Matéria dada até 20/4Aula Prática – Sítio Esperança Relatório III (Determinação da Estimativa da Prod & Qualid. MS)Visita à Embrapa Gado de Leite Relatório IIVisita à Embrapa Gado de LeiteFatores influenc. Produç./Qualid. Forragem (Grupos Anatômicos & Recursos de Crescimento)Morfo-fisiologia de plantas forrageiras & O Processo de acúmulo de forragem ExercícioNão haverá aulaNão haverá aula Noções básicas manejo pastagens e o manejo do pastejo Aula Prática – Manejo de Pastagens e Produção AnimalNoções básicas sobre a nutrição de ruminantes & Valor nutricional de plantas forrageiras


