
 

 

 

 
Plano de Ensino 

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular: Fisiologia do Crescimento e 
Desenvolvimento de Animais de Interesse Zootécnico 

Curso: Bacharelado em Medicina Veterinária 

Semestre: 2016.2 

Carga Horária: 20 h/r Horas Teóricas: 20 h/r Horas Práticas: 20 h/r 

Docente Responsável: Prof. Dr. Daniel Cézar da Silva 

 

Ementa 

Introdução ao crescimento e desenvolvimento animal; Organização 
tecidual e desenvolvimento embrionário; Miogênese; Crescimento e 
desenvolvimento muscular pós-natal; Fatores que interferem no 
desenvolvimento muscular pós-natal; Plasticidade da fibra muscular; Processos 
bioquímicos e fisiológicos envolvidos com o crescimento e desenvolvimento 
muscular; Regulação hormonal do crescimento; Regulação nutricional do 
crescimento. 

Objetivos 

Geral 

 Proporcionar aos alunos do curso de Medicina Veterinária 
conhecimentos teóricos e práticos para compreensão dos princípios do 
crescimento e desenvolvimento animal; 

 Elucidar a partir destes conhecimentos adquiridos os principais fatores 
limitantes à produção animal, relativo ao crescimento e 
desenvolvimento; 

 Permitir que os alunos desenvolvam senso critico para questionar os 
princípios de produção animal dos sistemas vigentes, e proponham 
novas alternativas para maximizar a produção animal; 

Específicos 

 Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de compreender e aplicar na 
prática os principais conceitos relativo ao crescimento e 
desenvolvimento animal, relacionando estas informações aos 
conhecimentos adquiridos em fisiologia e nutrição animal, de forma a 
obter melhor eficiência nos sistemas de produção animal vigentes. 

Conteúdo Programático 

Unidade I – Introdução, organização e formação tecidual 
Introdução ao crescimento e desenvolvimento animal; 
Estrutura e organização tecidual; 
Desenvolvimento embrionário dos tecidos; 
Miogênese; 
Crescimento muscular; 
Adipogenese; 
Osteogenese. 

 
 



 

 

Unidade II – Fatores e processos bioquímicos e fisiológicos do 
crescimento e desenvolvimento animal  
Tipos e características do crescimento animal; 
Crescimento muscular pós-natal; 
Regulação hormonal do crescimento; 
Regulação nutricional do crescimento; 
Relação entre crescimento, composição e qualidade da carne; 
Qualidade, avaliação e tipificação de carcaças. 

Metodologia de Ensino 

A ministração do conteúdo programático constará de abordagens 
teóricas e práticas, através de metodologias ativas de ensino e aprendizagem 
com aulas expositivas, dialogadas, exposição demonstrativa e provocativa, e 
grupos de discussão. Adortar-se-á ainda o ensino baseado na metodologia 
da problematização, levando-se em consideração: observação da realidade; 
pontos-chaves; teorização; hipóteses de solução e aplicação à realidade. 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

A avaliação do discente será realizada por meio de grupos de discussão 
(GDs) e apresentação individual de artigos científicos relativos aos temas 
abordados. Serão realizadas duas avaliações de aprendizagem durante o 
período letivo, ao final de cada unidade. As notas serão expressas em escala 
de 0 a 100, considerando-se aprovado na disciplina o(a) discente que obtiver 
média semestral igual ou superior a 70, com frequência igual ou superior a 
75%. Terá direito a avaliação final o(a) discente que obtiver média semestral 
igual ou superior a 40 e inferior a 70, com frequência igual ou superior a 75%, 
considerando-se aprovado aquele(a) que obtiver média final maior ou igual a 
50. Demais regulamentações serão baseadas nas Normas Didáticas para os 
Cursos Superiores da IFPB. 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem está sujeita a 
modificações no decorrer da disciplina, de forma a adequar-se às 
particularidades da turma. 

Recursos Necessários 

Os conteúdos programáticos poderão ser ministrados com utilização de 
lousa branca, pincel para lousa branca, ponteira laser, data show, computador, 
rede e ferramentas da internet. 

As aulas práticas serão conduzidas no setor de ovinocultura no 
Departamento de Agroindústria do IFPB/Campus Sousa. 

Pré-Requisito 

 Bioquímica Aplicada à Medicina Veterinária; 

 Fisiologia Animal. 
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Demais normas da disciplina seguirão o descrito no Regulamento 

Didático para Cursos Superiores do IFPB/2009. 
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