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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE:  FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 4 º 
DISCIPLINA: SUINOCULTURA  Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 40 horas 

PRÉ-REQUISITO:       - 
SEMANAL: 2 horas TOTAL: 40 horas 
 

EMENTA 
Produção comercial de suínos em sistemas de exploração intensiva. Políticas de 
educação ambiental relacionadas à suinocultura. 
 

OBJETIVOS 
Proporcionar os elementos teóricos, práticos e metodológicos para conhecimento, 
planejamento e desenvolvimento do sistema de produção comercial de suínos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   
1. Classificação zoológica, origem e evolução dos suínos. Suíno tipo banha e suíno tipo 
carne. 
 2. Panorama mundial e nacional da suinocultura. Distribuição do rebanho no mundo e no 
Brasil. 
3. Raças suínas. Seleção de matrizes e reprodutores. 
4. Sistema de produção intensiva de suínos. SISCAL e SISCON. 
5.Categorias de uma granja comercial: cobertura, gestação, maternidade, creche, 
crescimento e terminação. 
6. Manejo do leitão desde o nascimento até o abate. Preparo da maternidade; cuidados 
com o leitão durante o parto; manejo durante as primeiras horas após o nascimento; corte 
da cauda; prevenção contra anemia ferropriva; castração.  Manejo dos leitões com pouco 
desenvolvimento. Desmame precoce. Manejo nas fases de crescimento e terminação.  
7. Manejo reprodutivo. Preparo das marrãs (futuras matrizes), manejo para cobertura e 
gestação. Cuidados e manejo dos cachaços. 
8. Nutrição e manejo alimentar em todas as fases da vida de cada categoria em uma 
granja comercial. Descrição do aparelho digestório. Principais alimentos usados na 
suinocultura.  
9. Principais doenças que acometem os suínos.  
10. Manejo dos dejetos: Características dos dejetos suínos; Utilização dos dejetos; 
Manejo e tratamento dos dejetos 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 Aulas teóricas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de revistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas previamente 
escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas elaborados pelo professor, sugestões 
de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo dirigido em grupo 
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ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, 
retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃ O 
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e estudos dirigidos. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e trabalho. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos. 
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