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 Disciplina de assunto indefinido, escolhido a cada oferecimento com base no interesse dos alunos e ministrada no nível
profissionalizante. O assunto deverá versar sobre áreas específicas da zootecnia e/ou suas aplicações, não cobertas pelas
disciplinas regulares oferecidas pelos departamentos. O programa proposto pelo professor estará sujeito, obrigatoriamente,
à aprovação pelo Colegiado do curso de Zootecnia. 

Ementa:

Objetivos Específicos:

 1. Planejar criação orgânica de aves e suínos.
2. Formular núcleos e pré-misturas.
3. Fabricação de ração e suplementos para animais.
4. Identificar e conhecer diferentes equipamentos de fábricas de ração.
5. Identificar e resolver problemas comuns em fábricas de ração.
6. Interpretar e manipular tabelas de recomendação nutricional.
7. Interpretar e discutir índices de eficiência em animais não-ruminantes.
8. Boas práticas de produção, formulação e qualidade de rações.
9. Programas de alimentação: aves, suínos, peixes, equinos, coelhos.

Conteúdo Programático:
Introdução a inovação tecnológica.
Gestão da tecnologia.
As gerações de Gestão de Pesquisa e desenvolvimento.
Natureza da Inovação Tecnológica e Difusão Tecnológica.
O Papel da Ciência e da Tecnologia na Modernização Tecnológica da Agricultura.
Inovação Tecnológica como Estratégia para a Competitividade.
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Análise e Estratégia Tecnológica.
Tecnologias Agroindustriais Básicas (TABs): metrologia, normalização, certificação, informação tecnológica, design e
propriedade intelectual.
Inovações tecnológicas na agricultura e pecuária.
Cadeia produtivas na produção animal.
Introdução a Zootecnia de Precisão.
Problemática atual dos sistemas de produção.
Caracterização dos instrumentos de medida.
Conceitos, aplicações e sistemas de controle recentes (Telemetria) sensores, atuadores e biosensores.
Sistemas inteligentes de controle do ambiente e comportamento animal.
Big data na Zootecnia de precisão.
Ferramentas de Avaliação (Lógica fuzzy, redes neurais, CFD, modelagens).
Predição de eventos na Zootecnia de precisão.
Uso de Imagens na Zootecnia de precisão.
Análise sonora (analise de sinais, bioacústica, vocalização) e comportamento animal.
Uso, análise e interpretação de dados de Satélite, VANT e sensores aplicados a zootecnia de precisão.
Zootecnia de precisão na produção de ruminantes.
Zootecnia de precisão na produção de monogástricos.

O objeto do conhecimento implica uma ação educativa no sentido de desafiar, estimular, provocar e ajudar o sujeito a
estabelecer uma relação significativa com o objeto de estudo. Neste sentido, o professor-mediador deve ser capaz de
estimular nos alunos a construção baseada no observar, explorar, pesquisar, comparar, relacionar, discriminar, levantar
hipóteses e concluir. Para isso, esses momentos devem ocorrer baseados nos pilares da teoria dialética do conhecimento,
através de três grandes momentos: a Síncrese, a Análise, e a Síntese. O papel do professor-mediador é criar um ambiente
em que o aluno possa criar esses momentos em seu aprendizado, através da troca de saberes nas esferas aluno-professor
e aluno-aluno. Nestes momentos, cada sujeito ativo mostrará as suas vivências sobre o assunto abordado, estabelecendo
conexões significativas entre os diferentes vértices abordados sobre o objeto de estudo.

Ter a clareza dos objetivos e metas claras que pretende atingir com o desenvolvimento do objeto de estudo diminuirão as
possibilidades de perda na construção do conhecimento, resultando, assim, em uma ampliação do saber. Diante desse
contexto, a disciplina trabalhada com três momentos para que haja um melhor direcionamento e construção do
conhecimento, não havendo a possibilidade de perda de eficiência, sendo eles: - Mobilização para o Conhecimento; -
Construção do Conhecimento e; - Elaboração da Síntese do Conhecimento.

Posto isso, a metodologia a ser utilizada na disciplina de Tópicos Especiais em Zootecnia I será baseada na aplicação de
metodologias ativas, o que permitirá ao educando ser um sujeito ativo na construção de seu conhecimento no que diz
respeito aos conceitos abordados no objeto de estudo, sempre buscando enfocar na importância da disciplina na formação
do profissional do Bacharel em Zootecnia.

As metodologias utilizadas serão de aula expositiva-dialogada, gamificação, PBL - Aprendizado baseado em problemas,
sala de aula invertida, estudo de caso, leitura de artigos e roda de discussão.

Os Recursos didáticos são de importância capital para uma aprendizagem significativa, pois estimulam os educandos na
construção do conhecimento. O uso dos recursos didáticos deve ter como objetivo preencher de forma mais eficiente os
espaços no processo de aprendizagem, propiciando aos alunos a ampliação de seus horizontes. Por isso, os recursos
didáticos devem ser utilizados como meio e não como fim em si mesmo, por profissionais capacitados que conheçam de
fato suas potencialidades educativas. Para a disciplina de Tópicos Especiais serão utilizados Datashow, quadro de giz,
artigos científicos e técnicos, recortes de revistas e jornais, vídeos, visitas a campo, dentre outros recursos que se fizerem
necessários ao longo do desenvolvimento da disciplina.

Metodologia:

A avaliação assume-se como uma temática bastante importante no processo de ensino-aprendizagem, por isso, a
avaliação é um processo contínuo, devendo ser realizado de diferentes formas, o que tornará possível abordagem e uso
das diferentes inteligências dos educandos no objeto de estudo. Por outro lado, a avaliação é um processo bilateral (aluno-
professor), visto que ao passo que aos avaliarmos o educando podemos ter a percepção da magnitude da fixação do
conhecimento. Diante deste pressuposto, a avaliação dos alunos será realizada através de provas dissertativas, games em
sala de aula, trabalhos em grupo, visitas a campo, apresentação de projeto, bem como da participação em aulas. A
pontuação será distribuída entre as diferentes avaliações, permitindo ao aluno ter a oportunidade de se expressar nas
diferentes formas de avaliação.

A avaliação do aproveitamento do aluno, como elemento do processo de ensino-aprendizagem será feita de forma
quantitativa e qualitativa através de notas numéricas de 0 (zero) a 10 (dez), como segue abaixo:

Avaliações:
Nota I � Prova I � Peso de 25%.
Nota II - Prova II � Peso de 25%.
Nota III - Exercícios extraclasse � Peso de 10%.

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :
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Nota IV - Apresentação do trabalho I � Peso de 20,0%.
Nota V � Hackathon  � Peso de 20,0%.

Média Final = {(Nota I*25) + (Nota II*25) + (Nota III*10) + (Nota IV*20) + (Nota IV*20)}/100
Bibliografia básica:

 Aves e Ovos. Editado por Leonor Almeida de Souza-Soares e Frank Siewerdt. Pelotas: Ed. Da Universidade UFPEL, 2005,
135 p.
 FERREIRA, R. A., VELOSO, C. M., RECH, C. L. Nutrição animal: tópicos avançados. Itapetinga, BA: UESB, 2003. 268 p.
 ISLABÃO, N. Manual para cálculo de ração para os animais domésticos. Porto Alegre: Sagra. 5a ed. 1988.
 LANA, R. P. Nutrição e Alimentação Animal (mitos e realidades). Viçosa: UFV. 2005. 344 p.
 MACARI, M., FURLAN, R. L., GONZALES, E. Fisiologia Aviária Aplicada A Frangos de Corte. Jaboticabal: FUNEP:
UNESP, 1994. 296 p.
 MAYNARD, L. A., LOOSLI, J. K.  Nutrição animal. 2. Ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1974.
 MORRISON, F. B. Alimento e alimentação dos animais. 2. Ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1996.
 NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of poultry. 9.ed. Washington : National Academy of
Sciences, 1994. 155p.
 NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of swine. 9.ed. Washington : National Academy of
Sciences, 1998. 183p.
 Revista Brasileira de Zootecnia. www.sbz.org.br
 ROSTAGNO, H.S., ALBINO, L.F.T., DONZELE, J.L. et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de
alimentos e exigências nutricionais. Viçosa, MG : UFV. 2005.
 SILVA, D. J.  Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos. Viçosa: 2 ed. Viçosa UFV, 1998, 166 p.

 Suinocultura Intensiva: produção, manejo e saúde do rebanho. Editado por Júri Sobestianski, Ivo Wentz, Paulo R. S. da
Silveira, Luiz A. C. Sesti. Brasília: Embrapa-SPI; Concórdia: Embrapa CNPSa, 1998, 388 p.

Bibliografia complementar:

Cronograma:
Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

01 19/08/2019 Atividades/material: Aula
expositiva dialogada e dinâmica
de grupo.

Apresentação do Cronograma de
aulas, apresentação dos alunos e
professor, tipos e datas das
avaliações.

Atividade extraclasse: Pesquisar
sobre Introdução a inovação
tecnológica.

02 22/08/2019 Atividades/material: Peer
instruction e Aprendizado
baseado em problemas (PBL).

Tema: Introdução a inovação
tecnológica.

Atividade extraclasse: Fazer um
mapa mental sobre introdução a
inovação tecnológica. Estudar
material sobre gestão da
tecnologia.

03 26/08/2019 Atividades/material: Aprendizado
baseado em problemas (PBL) e
gamificação.

Tema: Gestão da tecnologia. Atividade extraclasse: Fazer um
mapa mental sobre conceitos da
gestão da tecnologia.

04 29/08/2019 Atividades/material: Aprendizado
baseado em problemas (PBL).

Tema: As gerações de Gestão de
Pesquisa e desenvolvimento.

Atividade extraclasse: Fazer um
mapa mental sobre as gerações
de Gestão de Pesquisa e
desenvolvimento.

05 02/09/2019 Atividades/material: Aprendizado
baseado em problemas (PBL).

Tema: Natureza da Inovação
Tecnológica.

Atividade extraclasse: Fazer um
mapa mental sobre Natureza da
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Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

Inovação Tecnológica.

06 05/09/2019 Atividades/material: Aprendizado
baseado em problemas (PBL) e
sala de aula invertida.

Tema: O Papel da Ciência e da
Tecnologia na Modernização
Tecnológica da Agricultura

Atividade extraclasse: Fazer um
mapa mental sobre "O Papel da
Ciência e da Tecnologia na
Modernização Tecnológica da
Agricultura". Estudar sobre
"Inovação Tecnológica como
Estratégia para a
Competitividade."

07 09/09/2019 Atividades/material: Peer
instruction.

Tema: Inovação Tecnológica
como Estratégia para a
Competitividade

Atividade extraclasse: Estudar
sobre "Análise e Estratégia
Tecnológica".

08 12/09/2019 Atividades/material: Peer
instruction.

Tema: Análise e Estratégia
Tecnológica.

Atividade extraclasse: Estudar
sobre "Tecnologias
Agroindustriais Básicas (TABs):
metrologia, normalização,
certificação, informação
tecnológica, design e propriedade
intelectual."

09 16/09/2019 Atividades/material: Peer
instruction.

Tema: Tecnologias
Agroindustriais Básicas (TABs):
metrologia, normalização,
certificação, informação
tecnológica, design e propriedade
intelectual.

Atividade extraclasse: sem
atividade.

10 23/09/2019 Atividades/material: PBL e sala
de aula invertida.

Tema: Inovações tecnológicas na
agricultura e pecuária.

Atividade extraclasse: sem
atividade.

11 26/09/2019 Atividades/material: Sala de aula
invertida.

Apresentação de trabalhos:
Grupo 1 - Cadeia produtiva da
carne bovina
Grupo 2 - Cadeia produtiva da
carne suína
Grupo 3 - Cadeia produtiva da
carne de frango

Atividade extraclasse: Fazer
mapas mentais sobre cadeias
produtivas da carne bovina e
carne suína.

12 30/09/2019 Atividades/material: Sala de aula
invertida.

Apresentação de trabalhos:
Grupo 4 - Cadeia produtiva do
ovo
Grupo 5 - Cadeia produtiva da
carne ovina
Grupo 6 - Cadeias produtiva do
leite

Atividade extraclasse: Fazer
mapas mentais sobre cadeias
produtivas da carne de frango e
do ovo.

13 03/10/2019 Primeira Prova dissertativa.

14 07/10/2019 Atividades/material: Aprendizado
baseado em problemas (PBL).

Tema: Introdução a Zootecnia de
Precisão.

Atividade extraclasse: sem
atividade.

15 10/10/2019 Atividades/material: Aprendizado
baseado em problemas (PBL).

Tema: Problemática atual dos
sistemas de produção.

Atividade extraclasse: Fazer
mapa mental sobre "Problemática
atual dos sistemas de produção".
Estudar sobre "Caracterização
dos instrumentos de medida".

16 14/10/2019 Atividades/material: Gamificação
e Peer instruction.

Tema: Caracterização dos
instrumentos de medida.

Atividade extraclasse: Fazer
mapa mental sobre
"Caracterização dos instrumentos
de medida". Estudar sobre
"Conceitos, aplicações e sistemas
de controle recentes (Telemetria)
sensores, atuadores e
biosensores".

17 17/10/2019 Atividades/material: Gamificação
e Peer instruction.

Tema: Conceitos, aplicações e
sistemas de controle recentes
(Telemetria) sensores, atuadores
e biosensores.

Atividade extraclasse: Fazer
mapa mental sobre "Conceitos,
aplicações e sistemas de controle
recentes (Telemetria) sensores,
atuadores e biosensores".
Estudar sobre "Sistemas
inteligentes de controle do
ambiente e comportamento
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Observação:
Bibliografia sugerida:
Berckmans, D. General introduction to precision livestock farming. Animal Frontiers, Volume 7, Issue 1, January 2017.
McManus, C. etal. Thermography in animal production: An overview. Computers and Electronics in Agriculture
Volume 123, April 2016, Pages 10-16.
SMITS, A.C., HOGEWERF, P.H., SMITS, M.C.J., KLOOSTER, C.E., KOERKAMP, P.W.G. Experience with three methods
of electronic cattle identification Written for presentation at the 2001 ASAE Annual International Meeting Sponsored by
ASAE, 2001.
KETTLEWELL, P.J., MITCHELL, M.ª, MEEKS, I.R. An implanteble radio-telemetry system for remote monitoring of heart
rate and deep body temperature in poultry. Computers and Electronics in Agriculture, v. 17, 1997, pp. 161-175.

Outras bibliografias serão fornecidas no decorrer da disciplina.

Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

animal".

18 21/10/2019 Atividades/material: Peer
instruction.

Tema: Sistemas inteligentes de
controle do ambiente e
comportamento animal.

Atividade extraclasse: Fazer
mapa mental sobre "Sistemas
inteligentes de controle do
ambiente e comportamento
animal. Estudar sobre "Big data
na Zootecnia de precisão".

19 24/10/2019 Atividades/material: Peer
instruction.

Tema: Big data na Zootecnia de
precisão.

Atividade extraclasse: Fazer
mapa mental sobre "Big data na
Zootecnia de precisão".

20 28/10/2019 Atividades/material: PBL.Tema: Ferramentas de Avaliação
(Lógica fuzzy, redes neurais,
CFD, modelagens)

Atividade extraclasse: Estudar
sobre "Uso de Imagens na
Zootecnia de precisão".

21 31/10/2019 Atividades/material: PBL.Tema: Predição de eventos na
Zootecnia de precisão.

Atividade extraclasse: Fazer
mapa mental sobre "Predição de
eventos na Zootecnia de
precisão".

22 04/11/2019 Atividades/material: Peer
instruction.

Tema: Uso de Imagens na
Zootecnia de precisão.

Atividade extraclasse: Fazer
mapa mental sobre "Uso de
Imagens na Zootecnia de
precisão".

23 07/11/2019 Atividades/material: PBL.Tema: Análise sonora (analise de
sinais, bioacústica, vocalização) e
comportamento animal

Atividade extraclasse: sem
atividade.

24 11/11/2019 Atividades/material: PBL.Tema: Uso, análise e
interpretação de dados de
Satélite, VANT e sensores
aplicados a zootecnia de
precisão.

Atividade extraclasse: Fazer
exercícios sobre análises de
dados.

25 14/11/2019 Atividades/material: PBL e Sala
de aula invertida.

Tema: Zootecnia de precisão na
produção de ruminantes

Atividade extraclasse: Fazer
mapa mental sobre Zootecnia de
precisão na produção de
ruminantes.

26 18/11/2019 Atividades/material: PBL e Sala
de aula invertida.

Tema: Zootecnia de precisão na
produção de não ruminantes.

Atividade extraclasse: Fazer
mapa mental sobre Zootecnia de
precisão na produção de não
ruminantes.

27 21/11/2019 Atividades/material: Sala de aula
invertida e Design Thinking.

Tema: Hackathon - Apresentação
dos problemas.

Atividade extraclasse: Criar os
protótipos para serem
apresentados na próxima aula.

28 25/11/2019 Atividades/material: Sala de aula
invertida e Design Thinking.

Tema: Hackathon - Apresentação
da soluções.

Atividade extraclasse: sem
atividades.

29 28/11/2019 Atividades/material: Aula
expositiva dialogada e PBL.

Visita técnica. Atividade extraclasse: Redigir um
levantamento técnico do sistema
de produção com base em Matriz
SWOT, indicando ações de curto
médio e longo prazo.

30 02/12/2019 Segunda Prova dissertativa.
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