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PLANO DE ENSINO 

 
FACULDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 6 o  
DISCIPLINA: BOVIDEOCULTURA  Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 60 horas  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 3 horas (2 
horas teóricas; 1 hora 
prática) 

TOTAL: 60 horas (40 
horas teóricas; 20 horas 
práticas) 

 
EMENTA 

Importância da pecuária leiteira e de corte na produção de proteína alimentar, nas divisas 
geradas, na criação de empregos; situação da pecuária leiteira no mundo e no Brasil e 
seu desenvolvimento histórico; definição de raças e de grau de sangue para que se possa 
escolher  os animais próprios para cada situação; conhecimento de nomenclatura externa,  
apreciação do exterior de  animais  para leite ou para corte; sistemas de produção   
sistemas de pastoreio;  produtividade e lucratividade. Custos de produção. Índices 
Zootécnicos, Evolução de um rebanho, composição do rebanho: manejo de vacas em 
lactação, de vacas falhadas, de novilhas de reposição, de bezerras com ou sem 
desmama precoce; escolha de reprodutores, e conservação de forragens.  Recria de 
garrotes, manejo de matrizes de corte; manejo de novilhas de reposição e sistemas de 
produção.  Rastreabilidade e comercialização no mundo moderno. Políticas de educação 
ambiental relacionadas à bovideocultura. 
 

OBJETIVOS 
Formar médicos veterinários capazes de visualizar os macro e micro problemas que 
envolvem a criação de bovinos no mundo globalizado; de elaborar projetos de produção 
de bovinos, implantá-los, gerenciá-los, e de controlá-los  para o alcance do fim. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1 – Histórico do desenvolvimento da pecuária de leite no mundo: antes de 1850 e depois 
2 – Os fatores de desenvolvimento da pecuária leiteira ente 1900 e 1960 no mundo 
3 – 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. 
4 – O rebanho leiteiro mundial e sua produção; o rebanho brasileiro e sua produção. 
5 – O comportamento de preços do produto leite nos últimos 20 anos no Brasil; o poder 
de compra do consumidor e do produtor. 
6 - Raça pura, cruzamento ideal, os diversos graus de sangue do Girolando; exterior, 
raça, julgamento, a escolha do animal para cada tipo de produção. 
7 – Fatores limitantes da produção, internos ou externos ao produtor. 
8 – Sistemas de produção: a pasto, a pasto com suplementação e confinado. 
9 – 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.  



 

_______________________________________________________________________ 
Av. Juiz de Fora, 1100 - Bairro: Granjas Bethânia – Juiz de Fora – MG – CEP: 36047-362 

Fone: (0XX32 ) 2102-2103 –  Fax: (0XX32) 2102-2102 – E-mail Coordenação: emaricato@hotmail.com  Secretaria: 
saudejf@unipac.br  - http://www.unipacjf.com.br  

 

12 – Manejo diário, sanitário, reprodutivo, nutricional das vacas em lactação, (alta, média 
ou final). 
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 – 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, globalização e a pecuária de corte do Brasil e o avanço sobre a floresta 
Amazônica. Solução: intensividade de exploração por área. 
 

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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