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EMENTA

Sistemas produtivos e a pequena propriedade (agricultura familiar). Importância da produção animal na

sustentabilidade agropecuária. Produção agroecológica de animais na sustentabilidade agropecuária.

Processos reprodutivos, métodos de melhoramento animal e sua importância para exploração regional e

nacional, seus caracteres raciais e sua evolução. Aplicação de métodos e programas de reprodução

animal e melhoramento genético. Programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.

Utilização de produtos e sub-produtos de origem vegetal e animal na alimentação de ruminantes e

monogástricos, manejo ecológico de pastagens e sistemas agro-silvo-pastoris de forma a garantir a

integração de forma sustentável da agricultura com a pecuária.

OBJETIVOS

Propiciar ao aluno do curso de tecnologia em Agroecologia, informações suficientes para que o mesmo

atue com reconhecida competência em sua profissão, de forma a obter êxito no uso de técnicas e



tecnologias apropriadas, a agropecuária de base agroecológica, o que facilitará a sua inserção no

mercado de trabalho. Complementar a essa formação tecnológica, o discente receberá ensinamentos

sobre valores éticos e sociais, uma vez que a qualificação profissional deverá ultrapassar o treinamento

para a ocupação em postos de trabalho e ser também uma qualificação para a vida e para a cidadania.

Específicos

           Capacitar o discente para desenvolver suas atividades profissionais através da aplicação de

conhecimentos técnicos adequados a cada situação cotidiana, sem ferir os princípios éticos, respeitando

os limites da natureza, na promoção da sustentabilidade econômica, ambiental e social aonde atuar;

         Favorecer o desenvolvimento intelectual e pratico do futuro profissional na de praticas de manejo

preventivo e corretivo, quanto às questões do bem estar animal, deste seu nascimento, condução da

criação e destino final.

        Formar um profissional que seja capaz de planejar e ou gerir atividades de implantação e ou

formação e manejo de rebanhos, através da aplicação  dos princípios  da agroecologia, adequando-os

aos principais biomas brasileiros.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

- Sistemas de criação animal no Brasil,  principais  características entre a grande propriedade a

propriedade de agropecuária familiar;

 - Importância da produção animal na sustentabilidade agropecuária;

 - Produção agroecológica de animais na sustentabilidade agropecuária;

- Processos reprodutivos, métodos de melhoramento animal e sua importância para exploração regional e

nacional, seus caracteres raciais e sua evolução;

 - Aplicação de métodos e programas de reprodução animal e melhoramento genético;

 - Programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos;

 - Utilização de produtos e sub-produtos de origem vegetal e animal na alimentação de ruminantes e

monogástricos, manejo ecológico de pastagens e sistemas agrossilvipastoris de forma a garantir a

integração de forma sustentável da agricultura com a pecuária.

METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia de ensino utilizada será a aula expositiva dialogada, ilustrada com recursos áudio visuais,

associando com estudos de casos, através da leitura e discussão de textos técnicos, pesquisas,

realização de trabalhos individuais, em equipe além de realização de seminários. Além de aulas teóricas,

a disciplina prevê a realização de aulas de campo (práticas) para reconhecimento, aprimoramento e

ampliação dos conhecimentos teóricos compartilhado em sala de aula, através de  utilização das áreas

destinadas a agropecuária do IFPB e seus parceiros



RECURSOS DIDÁTICOS

[ ] Quadro

[ ] Projetor

[ ] Vídeos/DVDs

[X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[X ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ ] Softwares²

[X ] Outros³ (Computador em atividade remota)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação de aprendizagem dos discentes consistirá em realização de prova escrita, trabalho de pesquisa individual e em

equipe. As avaliações ocorrem distribuídas ao longo do semestre letivo, sendo: (01) uma prova discursiva (peso dez); 01 (uma)

Atividade de resolução de perguntas 01 (uma) Atividade de pesquisa bibliográfica com tema selecionado (peso dez).

BIBLIOGRAFIA4 

Bibliografía Básica:

Domingues, Otavio. Elementos de zootecnia tropical. São Paulo - SP : 6. ed. Nobel; 1984. 143 p. il.

Eneas Reis Leite et al. Sistema de Produção de Caprinos e Ovinos de Corte para o Nordeste Brasileiro.

EMBRAPA. 2005.

RIBEIRO, SILVIO D. DE A. Caprinocultura: Criação Racional de Caprinos – São Paulo: Nobel, 1997. 318p. Il.

Bibliografia Complementar:

Gliessman, Stephen. R.. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: 4 ed.-

Universidade/UFRGS, 2009. 658p.;il.

MARIANTE, Arthur da Silva / CAVALCANTE, Neusa. Animais do descobrimento - Raças Domésticas da História do Brasil.

EMBRAPA, 2006, 2º Ed. 274 p. il.

MAZOYER, Marcel, História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea. São Paulo: Editora UNESP

Brasília, DF: NEAD, 2010. 568p.: il.

REVISTA AGRICULTURAS: experiências em agroecologia, AS-PTA, v.6, n.2. julho 2009.

Ribeiro, Fabrício. Valle, Joe Carlos Viana & Valle, Clevane Ribeiro Pereira. Como tornar sua fazenda orgânica.

Viçosa – MG, CPT, 2002. 364 p.

OBSERVAÇÕES




	Específicos
	Documento assinado eletronicamente por:

