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PLANO DE ENSINO EMERGENCIAL 

I - IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: Introdução a Zootecnia DOCENTE: Fernando Barbosa Tavares 

CARGA HORÁRIA: 51 E-MAIL: fernando.tavares@ufra.edu.br 

VAGAS: 50 vagas (Zootecnia/Belém)  

FORMATO DE ENSINO: Não presencial  

II - METODOLOGIA 

Como estratégia de ensino na modalidade não presencial, os temas serão discutidos a cada semana, utilizando 

os dispositivos da Turma Virtual do SIGAA para as atividades síncronas e assíncronas. As atividades síncronas 

ocorrerão no caso das aulas dialogadas ou no atendimento do professor aos discentes, usando, para isso, a 

ferramenta Google Meet. As aulas dialogadas serão em formato de Webconferência seguindo a programação 

de dia e horário fornecido pela coordenadoria do curso, via transmissão online. Desta forma, objetiva-se 

abordar o conteúdo executado nas atividades assíncronas e sanar dúvidas e ou questionamentos que possam 

ser gerados pelos discentes no final de cada tema abordado. As atividades assíncronas contemplam as aulas 

expositivas gravadas, os fóruns, instruções programadas, lista de exercícios, podcast, questionários, sempre 

acompanhado dos materiais didáticos dos conteúdos a serem estudados nos temas. 

III- PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações (NAPs, PS e NAF) serão realizadas de maneira assíncrona na forma de questões discursivas e 

objetivas. 

IV – VALIDAÇÃO DA FREQUÊNCIA 

A validação da frequência poderá ocorrer tanto nas atividades síncronas como nas assíncronas. As freqüências 

das atividades assíncronas serão computadas através do acesso à tarefa disponibilizada no SIGAA. Quanto as 

atividades realizadas em tempo real (síncrona), as frequências serão computadas conforme a presença do aluno 

em sala virtual do Google Meet sempre no horário da aula presencial. 

V – ATENDIMENTO VIRTUAL EXTRA CLASSE 

Os atendimentos virtuais extra classe aos discentes ocorrerá de acordo com os docentes da disciplina: 

Fernando Tavares: Segundas-feiras 10:00 as 12:00 via Whatsapp. 

VI – BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

Para cada tópico de aula será disponibilizado o material base para estudo ou as apresentações utilizadas nas 

aulas sincronas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII – CRONOGRAMA DE AULAS PLS/2020 

Encontros Conteúdo Ministrado Formato de Atividade/Ferramenta de TIC 

11/09/2020 Apresentação dos conteúdos 
Síncrona/Aula via Google meet (link disponível no 

SIGAA) 

18/09/2020 

História da zootecnia, Regulamentação da 

Zootecnia, Lei nº 5.550, sistema CFMV 

Áreas de atuação do zootecnista, mercado 

de trabalho  

 

Síncrona/ Aula via Google meet (link disponível 

no SIGAA) 

25/09/2020 

Código de ética profissional, Exercício 

ilícito da profissão, segredo profissional, 

Princípios da responsabilidade ética e 

jurídica 

Síncrona/ Aula via Google meet (link disponível 

no SIGAA) 

02/10/2020 NAP1 Assíncrona, via questionário do SIGAA 

09/10/2020 
Responsabilidade técnica Processo ético 

profissional 
Síncrona/ Aula via Google meet (link disponível 

no SIGAA) 

16/10/2020 
Responsabilidade técnica Processo ético 

profissional 

Assíncrona/Vídeos disponibilizados no Youtube 

(link no SIGAA), atividade de fixação do 

conhecimento via formulário eletrônico no SIGAA 

23/10/2020 
Juramento do zootecnista, símbolo e 

datas de importância da zootecnia. 
Síncrona/ Aula via Google meet (link disponível 

no SIGAA)  

30/10/2020 NAP2 Assíncrona, via questionário do SIGAA 

06/11/2020 PS Assíncrona, via questionário do SIGAA 

13/11/2020 NAF Assíncrona, via questionário do SIGAA 

 


