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1) EMENTA DA DISCIPLINA:
Sistema digestivo comparado entre as diferentes espécies de produção animal. Classificação dos alimentos.
Alimentos volumosos. Concentrados protéicos. Concentrados energéticos. Suplementos alimentares.
Conservação e armazenagem de alimentos. Alimentos alternativos. Métodos de alimentação de animais.
Formulação de rações. Uso de aditivos nas rações. Normas e padrões de utilização de alimentos e aditivos nas
rações.

2) OBJETIVOS DA DISCIPLINA:
Objetivo geral
Adquirir autonomia na elaboração de rações e derivados, descobrindo os vários fatores e
mecanismos responsáveis pela alimentação do animal.
Objetivos específicos
• Valorizar a importância de uma boa alimentação no sucesso da atividade;
• Diferenciar qualitativamente os alimentos utilizados na alimentação de animais;
• Ser capaz de formular e fabricar uma ração específica para qualquer espécie em questão.
3) JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO:
A disciplina é fundamental para que os pós-graduandos possam adquirir domínio na
elaboração de rações e sua respectiva fabricação, pois independente da área temática
escolhida o mesmo necessitará de alimentar a espécie em questão. A alimentação representa

o maior custo dentro de uma produção animal e neste aspecto, alimentar de forma adequada,
escolhendo alimentos que serão melhores utilizados pelos animais, diferenciando os limites
de utilização resultará num melhor ajuste deste custo. Para o exercício profissional na área de
Produção Animal o conhecimento sobre alimentos trará subsídios para alicerçar atividades e
estudos de investigações científicas aplicadas à área de Ciência e Produção Animal.
4) CONTEÚDO E PROGRAMA DA DISCIPLINA:
- Alimentos, composições e classificações;
- Cálculo manual de rações e misturas minerais: métodos para formulação de rações; formulação de
ração para ruminantes, monogástricos e peixes; cálculo de misturas minerais;
- Sistemas de avaliação de alimentos e exigências Nutricionais;
- Sistema Viçosa de Formulação de rações;
- Nova sistemática de avaliação de respostas produtivas ao suprimento varoável de nutrientes;
- Sistemas Cornell e NRC nos trópicos;
- Uso de aditivos na alimentação animal;
- Tratamentos de alimentos agroindustriais.

5) METODOLOGIA DE TRABALHO DOS PROFESSORES NA DISCIPLINA:
As aulas desenvolver-se-ão voltadas para problemas e situações que exijam noções de conhecimento
teórico e prático, dentro de uma linguagem facilmente assimilada pelos alunos, apresentando soluções
em atividades práticas ou exposições na sala de aula. Exposições/discussões teóricas serão realizadas
em função das atividades relacionadas aos conteúdos apresentados. As atividades, conforme sua
natureza, serão desenvolvidas em salas de aula convencionais e/ou fábrica de ração da instituição ou
de empresas locais. A disciplina dispõe de material em CD-ROM onde estão disponibilizados slides
das aulas ministradas na sala além de uma gama de artigos e textos relacionados às atividades gerais
da criação. O recurso de comunicação extra entre o professor e o aluno será realizado através de email pela formação de um grupo para correspondência eletrônica aonde o professor atenderá as
dúvidas dos mesmos.

6) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA:
A nota final será convertida em conceito, segundo a seguinte escala numérica:
9,0 a 10,0 – EXC (excelente)
7,0 a 8,9 – BOM (bom)
5,0 a 6,9 – REG (regular)
0,0 a 4,9 – INS (insuficiente)
Será considerado aprovado o aluno que obtiver conceito REG, BOM ou EXC.
Independentemente da NF obtida, será considerado reprovado o aluno que tiver 25% ou
mais de faltas nas atividades programadas da disciplina.
Os critérios de aprovação (conceito e faltas) seguem a resolução no 3.359, do
Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal do Pará, promulgada
em 14 de julho de 2005.
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Periódicos Recomendados:
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia
Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science
Pesquisa Veterinária Brasileira
Revista Brasileira de Zootecnia
Journal Animal Science
Journal Dairy Science
Poultry Science
Small Ruminant Research
Endereços Eletrônicos de Referência:
www.scielo.br
www.periodicos.capes.org.br
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://medic.med.uth.tmc.edu/edprog/histolog/carousel.htm
http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/index.htm
http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Histo/frames/histo_frames.html
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http://histology-world.com
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