
 

 

PLANOS DE ESTUDOS INDEPENDENTES 

ALUNO:  

CURSO: Medicina Veterinária 
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PROFESSOR RESPONSÁVEL: Sheila Kreutzfeld de Farias  

SEMESTRE/ANO: 2/2019 

  

1) CONTEÚDO:  

 

01 – Histórico do desenvolvimento da pecuária de leite no mundo: antes de 
1850 e depois 
02 – Os fatores de desenvolvimento da pecuária leiteira ente 1900 e 1960 no 

mundo 

03 – O leite como fonte de proteína na alimentação humana; a produção de 

leite nos países de clima frio; a disponibilidade de leite por pessoa nos países 

desenvolvidos e nos bolsões de pobreza. 

04 – O rebanho leiteiro mundial e sua produção; o rebanho brasileiro e sua 

produção. 

05 – O comportamento de preços do produto leite nos últimos 20 anos no 

Brasil; o poder de compra do consumidor e do produtor. 

06 - Raça pura, cruzamento ideal, os diversos graus de sangue do Girolando; 

exterior, raça, julgamento, a escolha do animal para cada tipo de produção. 

07 – Fatores limitantes da produção, internos ou externos ao produtor. 

08 – Sistemas de produção: a pasto, a pasto com suplementação e confinado. 

09 – Produtividade, e intensividade de produção com sistemas de pastoreio: 

contínuo, alternado, rotacionado.  

10 – Cálculo da capacidade de suporte: Lotação x produtividade da pastagem 

11 – Divisão da fazenda em unidades de pastagem para cada categoria animal 

e sua subdivisão em piquetes.  

12 – Manejo diário, sanitário, reprodutivo, nutricional das vacas em lactação, 

(alta, média ou final). 
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13 – Manejo diário sanitário, nutricional de vacas falhadas e de novilhas 

prenhes. 

14 – Manejo diário, sanitário, reprodutivo, e nutricional de bezerras acima de 

180 dias 

15 – Manejo diário, sanitário, reprodutivo e nutricional de bezerras de 70 a 179 

dias 

16 – Manejo do bezerro recém-nascido até os 69 dias. Desmama precoce, leite 

e suscedâneos  

17 – Conservação de forragens. O feno para os animais com menos de 180 

dias de idade.  

18 – O rebanho de corte do Brasil e sua evolução em 40 anos. Índices de 

desfrute.  

19 – Raças indianas de corte, raças Inglesas e as raças continentais. Raças 

sintéticas.  

20 – Exterior, raças, marmoreio, o boi verde, o boi orgânico. 

21 – Cruzamentos industriais; rastreabilidade; instalações para manejo.  

22 – Sistemas de produção de bovinos de corte: a pasto, com ou sem 

suplementação e em confinamento. Conservação de forragem e sistemas de 

pastoreio.  

23 - Manejo das matrizes: reprodução, estação de monta controlada, I. A, 

transferência de embrião, mineralização, vacinações, manejo sanitário, 

vermifugação,  

24 – Manejo dos bezerros: tratamento do umbigo, pasto maternidade, 

marcação, vacinas, vistoria diária, uso do creep-feeding, 

25 – Seleção e recria de novilhas para a reposição, cuidados para mantença da 

base genética.  

26 – A inspeção da carne como campo de atuação do Médico Veterinário 

27 – Vaca louca, gripe do frango, globalização e a pecuária de corte do Brasil e 

o avanço sobre a floresta Amazônica. Solução: intensividade de exploração por 

área.  

 

2) ATIVIDADES  

 



Aulas práticas e teóricas, seminários, discussões sobre assuntos envolvendo a pecuária 

em sala de aula.  

 

3) – DATAS DAS AVALIAÇÕES  

 

1ª Etapa: 50 pontos 

PROVA TEÓRICA: 12/09/2019: valor – 32,0 pontos 

SEMINÁRIOS – APRESENTAÇÃO ORAL: 18,0 pontos – 03, 10 e 17 de outubro de 

2019. 

 

2ª Etapa: 50 pontos 

- TRABALHO em sala: 28/11- 5 pts 

- AULAS PRÁTICAS: prova – 5 pts 

- PROVA: 40 PTS – 05/12 
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