
 
 
 

 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Agroecologia Animal II 

Curso: Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 5 

Carga Horária: 80h Carga  Prática: 20 Carga Teórica: 60h  

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

O organismo animal enquanto um sistema vivo, que interage com ambiente trocando matéria e 
energia, na busca da autopoiese e manutenção da homeostasia. Adaptabilidade e e bem estar 
animal. Manejo sanitário agroecológico na perspectiva de prevenção, controle e tratamento das 
principais patologias que acometem os animais de criação. Princípios de Homeopatia e 
fitoterapia na criação animal.  

OBJETIVOS 

Geral 

 Conhecer mecanismos estruturais e fisiológicos de adatabilidade dos animais de 
criação e de microrganismos causadores de doenças, como subsidio para o 
desenvolvimento de estratégias e práticas do manejo sanitários agroecológico de 
rebanhos 

 

Específicos 

 

 Compreender os mecanismos de homeostasia e homeotermia como estratégia de 
adaptabilidade animal; 

 Conhecer os ciclos biológicos das principais  endo e ectoparasitoses que acometem os 
animais de criação;  

 Entender os mecanismos de transmissão de patologias virais e bacterianas importante 
para os animais de criação, bem como, estratégias de prevenção e controle; 

 Conhecer os princípios básicos da produção e uso de medicamentos fitoterápicos e 
homeopáticos; 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?) 

 

 Como os animais evoluíram anatômica e fisiologicamente para adaptarem-se ao 
meio onde vivem; 

 A importância do sistema de criação e das práticas de manejo para a manutenção da 
saúde e bem estar dos animais;  

 Os riscos que os sistemas intensivos de criação oferecem à saúde e ao bem estar 
animal e os impactos e qualidade dos produtos de origem animal; 

 A biologia dos agentes causadores das principais patologias dos animais de criação; 



 práticas de prevenção e controle agroecológicos das principais patologias que 
acometem os animais de criação; 

 Produção e uso de produtos homeopáticos e fitoterápicos; 

  

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

 
Serão desenvolvidas aulas expositivas, algumas referenciadas por experiências  e casos de 
distúrbio na saúde de animais.  Aulas práticas com os rebanhos dos setores de Zootecnia I, II e 
III.  Trabalhos em equipe para traçar plano de manejo com intuito de sanar um determinado 
problema apresentado em uma situação fictícia ou de uma visita de campo.  
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
O processo de avaliação será continuado, onde ao longo de todo o período serão 
desenvolvidas atividades de produção textual, como sínteses de debates, interpretação crítica 
de artigos e os produtos resultantes das atividades práticas. Ao final do período será realizada 
uma avaliação participativa da evolução individual de cada discente;  
Também serão adotadas atividades dissertativas com questões orientadoras; 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

 Sala de aula climatizada com capacidades para 30 pessoas; 

 Quadro branco; 

 Pincel para quadro branco; 

 Projetor de imagens (data show); 

 Veículo com capacidade para até 30 pessoas (visitas às comunidades) 
 

PRÉ-REQUISITO 

 
Agroecologia Animal I 
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