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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE:  FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 3º  
DISCIPLINA: GENÉTICA E MELHORAMENTO ANIMAL  Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 40 horas  

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

EMENTA 
Genética básica; noções de genética de populações e quantitativa; evolução. 
Noções de genética de populações: frequências alélicas e genotípicas, equilíbrio de 
Hardy-Weinberg A genética dos caracteres qualitativos nos animais domésticos.Os 
esquemas de cruzamento na produção animal. 
Melhoramento genético de bovinos de corte. As principais características, a sua herança e 
os métodos apropriados para seleção. O sistema de cruzamento na pecuária de corte no 
Brasil. 
Melhoramento genético dos bovinos leiteiros - os principais caracteres envolvidos e sua 
herança. Métodos de seleção dos touros e vacas. Os cruzamentos e a produção de leite 
em condições tropicais. 
Melhoramento genético dos suínos - os caracteres relativos à produção e ao crescimento 
e produto das progênies. Seleção dos reprodutores suínos: machos e fêmeas. As 
estações de avaliação e os testes. 
Melhoramento genético de ovinos e caprinos. Os principais caracteres. Sistemas de 
seleção e de acasalamento. 
Melhoramento genético das aves. A seleção para corte e para ovos. Novas tecnologias da 
reprodução e melhoramento das espécies. 
 

OBJETIVOS 
Transmitir aos alunos conhecimentos teóricos e práticos relativos à genética e ao 
melhoramento genético das principais espécies exploradas para fins de produção animal, 
com ênfase nos bovinos de corte e leite, suínos, aves e equinos. Possibilitar o 
planejamento de programas de melhoramento genético aplicáveis às diversas espécies. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Fundamentos da genética quantitativa: 
1.1 Frequências gênicas e genotípicas 
1.2 Teorema de Hardy-Weinberg 
1.3 Modos de ação gênica 
1.4 Herdabilidade, repetibilidade e correlações genéticas, fenotípicas e de ambiente 
2. Aplicação da seleção ao melhoramento genético de bovinos, eqüinos, caprinos e outras 
espécies de animais domésticos: 
2.1 Métodos de seleção 
2.2 Resposta à seleção 
2.3 Resultados de seleção a curto e em longo prazo, em condições experimentais e de 
campo 
3. Aplicação da endogamia e do cruzamento ao melhoramento de bovinos, eqüinos, 
caprinos eoutras espécies de animais domésticos: 
3.1 Heterose e depressão pela endogamia 
3.2 Seleção para capacidade de combinação 
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3.3 Estudo crítico dos diferentes tipos de cruzamento 
3.4. Resultado de cruzamento em condições experimentais e de campo 
 

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 
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 AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica. 
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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