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DEPARTAMENTO: Zootecnia
Ementa: História e importância da nutrição de ruminantes. Desenvolvimento ruminal.
Principais características do rúmen. Populações microbianas no rúmen e suas interações.
Regulação da ingestão de alimentos. Digestão ruminal de carboidratos, proteínas e
lipídeos. Produção e absorção de ácidos graxos voláteis no rúmen. Absorção de nutrientes
e metabolismo visceral em ruminantes. Metabolismo intermediário em ruminantes.
Exigências nutricionais de ruminantes. Formulação de rações para ruminantes.
OBJETIVOS: Capacitar o discente para tomar decisões tecnicamente corretas no que
tange a nutrição e alimentação de bovinos, ovinos e caprinos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: O conteúdo e as atividades serão distribuídos em 36
aulas geminadas, totalizando 72 horas-aula no semestre letivo:
•

Introdução à disciplina

•

Animais ruminantes

•

Noções de anatomia e fisiologia da digestão

•

Diferenças entre as principais espécies de ruminantes (prática)

•

Microbiologia do Rúmen

•

Fermentação Ruminal

•

Metabolismo de Carboidratos

•

Metabolismo de Carboidratos

•

Avaliação

•

Metabolismo de Proteínas

•

Metabolismo de Proteínas

•

Recesso

•

Metabolismo de Lipídios

•

Feriado

•

Metabolismo energético

•

Minerais e vitaminas

•

Distúrbios metabólicos em animais ruminantes

•

Aditivos para animais ruminantes

•

Aditivos para animais ruminantes

•

Água para animais ruminantes

•

Avaliação

•

Mecanismo de regulação do consumo

•

Mecanismo de regulação do consumo (prática)

•

Mecanismo de regulação do consumo (prática)

•

Exigências nutricionais

•

Exigências nutricionais (prática)

•

Principais alimentos e o básico para a formulação

•

Formulação de dietas (prática)

•

Feriado

•

Feriado

•

Formulação de dietas (prática)

•

Formulação de dietas (prática)

•

Avaliação de dietas (prática)

•

Avaliação prática

•

Avaliação

•

Avaliação Substitutiva

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES:
• a disciplina será abordada por meio de aulas expositivas e dialogadas em que os
discentes poderão interpor suas opiniões e experiências, visando a construção do
conhecimento sobre a nutrição e alimentação de ruminantes;
• até 20% da carga horária da disciplina poderá ser abordada por meio de aulas
expositivas em ambiente virtual;
• os recursos utilizados nas aulas expositivas serão quadro e multimídia;
• as aulas virtuais serão oferecidas, primariamente, no Youtube, podendo-se utilizar,
eventualmente, o Google Meet ou qualquer outra plataforma de streaming, a combinar
com os alunos, em caso de problemas de transmissão;
• as aulas síncronas serão oferecidas por meio de transmissões ao vivo (Lives) préagendadas (data) e no horário previsto para a unidade curricular, onde os alunos irão
interagir com o professor por meio do chat ou microfone, podendo-se tornar assíncronas
em caso de problemas de transmissão;
• as aulas assíncronas serão pré-gravadas e o link de acesso liberado no portal didático
conforme cronograma do conteúdo programático, respeitando o horário previsto da
disciplina;
• materiais complementares ao curso (links para textos, áudios, vídeos, exercícios serão
disponibilizados no Portal Didático (www.campusvirtual.ufsj.edu.br) conforme
cronograma do conteúdo;
• recomenda-se aos alunos a abertura de uma conta no Gmail para acesso aos recursos

•
•
•

•

da plataforma Google e demais mídias;
os alunos devem manter o perfil do Portal Didático atualizado, principalmente o e-mail de
contato;
todos os avisos serão comunicados por portal didático e no grupo do Telegram;
será disponibilizado como canais de atendimento extraclasse (e-mail, grupo de Telegram
e Google Meet) para dúvidas e questionamentos dos alunos matriculados nas disciplinas
de minha responsabilidade. Para atendimento no Google Meet, há necessidade de
agendamento prévio. Estes atendimentos serão em dias úteis e em horário comercial,
excetuando-se o horário estipulado para as atividades das disciplinas sob minha
responsabilidade durante o semestre. O tempo total dedicado ao atendimento das UC´s
será de três horas por semana;
os alunos deverão observar o disposto na Resolução 012/2018/CONEP.

AVALIAÇÕES:
• serão aplicadas 3 (três) avaliações com escala de 0 (zero) a 10 (dez) e a nota será
obtida por meio de uma média aritmética das 3 (três) avaliações. Estas avaliações terão
peso de 90% da nota final;
• será aplicado uma prova prática com escala de 0 (zero) a 10 (dez) de formulação de
dieta para ruminantes com peso de 10% da nota final;
• para os alunos que obtiverem ao final da disciplina nota inferior a 6, será ofertado a
avaliação substitutiva que comtemplará toda a matéria ministrada na disciplina e será
aplicada no final do período letivo;
• a participação durante a aula, o engajamento do aluno e atitudes proativas poderão ser
recompensados por meio de pontuações extras distribuídas à critério do professor sem
prejuízo da pontuação normal.
FREQUÊNCIA:
• a frequência será atestada pela presença nas aulas, devendo o discente estar presente
em 75% das aulas para ser considerado frequente.
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