
 

PLANO DE ENSINO 2016 

 

I- JUSTIFICATIVA 

A disciplina de Avicultura aborda os aspectos técnicos e científicos acerca dos sistemas de 

produção avícola, de seu funcionamento e  

De acordo com RESOLUÇÃO Nº 218 de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das 

diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em seu artigo 

5º descreve: 

 “Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia 

rural; construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem 

para fins agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais 

renováveis; ecologia, agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; 

tecnologia de transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); 

beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; 

edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo; microbiologia 

agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; implementos agrícolas; 

nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; seus 

serviços afins e correlatos.” 

 

II – EMENTA 

Introdução a avicultura. Particularidades da nutrição, da reprodução, da alimentação e 

do melhoramento genético. Sistemas de criação. Instalações. Manejo. Comercialização. 

Planejamento e administração de empresas avícolas. 

 

III- OBJETIVO GERAL 

Possibilitar aos acadêmicos entender a avicultura como um sistema completo de 

produção animal, convencional e alternativa, de forma que possam compreender e avaliar as 

variáveis biológicas, econômicas, ambientais e de bem-estar que envolvem a criação de aves 

de interesse zootécnico. 

 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

CURSO: Bacharelado em Agronomia                     MODALIDADE: Presencial 
DISCIPLINA: Avicultura (AG-75) 
TURMA7°SEMESTRE 
SEMESTRE LETIVO: 1º/2016 
CARGA HORARIA SEMESTRAL: 45 horas 
PRÉ-REQUISITO: Nutrição animal (AG 56) Melhoramento Animal(AG 58)  
PROFESSOR (A): Geisa Isilda Ferreira Esteves 



 Conhecer a cadeia produtiva avícola e os sistemas de criação adotados na produção de 

matrizes pesadas, frangos de corte e poedeiras, considerando suas características e 

particularidades.  

 Reconhecer o comportamento ingestivo/alimentar, social e reprodutivo das aves, suas 

exigências nutricionais e manejos nas diferentes fases e categorias dos animais.  

 Compreender os programas de biosseguridade e suas medidas preventivas, bem como 

as principais doenças que afetam as aves; 

 Ter uma noção sobre os princípios de bem-estar animal enfatizando as práticas que 

envolvem o abate humanitário. 

 

V- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Mês Conteúdos 

FEV /2016 Introdução a avicultura. Conceitos iniciais. 

MAR/2016 Sistemas de produção avícola (convencional, alternativos). 
Produção de matrizes pesadas. 

ABR/2016 Produção de frangos de corte. Abate de aves. 

MAI/2016 Postura comercial. Classificação de ovos. Biosseguridade. 

JUN/2016 Avaliações finais 

 

 

VI- METODOLOGIA  

As aulas de Avicultura serão ministradas de forma expositiva, com utilização de recursos 

audiovisuais, quando necessário. Outros recursos utilizados são artigos científicos para leitura 

e discussão. Algumas aulas serão práticas e serão ministradas no setor de Zootecnia II do  IFC 

Campus de Rio do Sul. 

 

VII- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

Em relação às avaliações, os alunos serão avaliados por duas provas. 

Não haverá prova substitutiva. 
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IX- OBSERVAÇÕES / ACORDOS DIDÁTICOS  

 Não serão permitidas entregas de trabalhos fora de prazo combinado com a turma. Em 

caso de transferência de data, anteriormente deve ser combinado com o professor e 

todos os alunos da disciplina deverão estar cientes, através de assinatura. 

 Não será permitido o uso de telefone celular na sala de aula. 

 

Rio do Sul, SC, 29 de fevereiro de 2016. 

 

______________________                                       

Geisa Isilda Ferreira Esteves                                                                 


