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I - IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: Construções rurais (ZTBEL0005) 

CARGA HORÁRIA: 51 horas/ 6 horas aula semanal (Terça-feira: 14:00 as 17:00 e Quinta-feira: 08:00 as 
11:00) 
VAGAS: 50 (Zootecnia/Belém) 
DOCENTE: Carlos Gutemberg de Souza Teles Junior;  
E-MAIL: carlos.gutemberg@ufra.edu.br;  
FORMATO DE ENSINO: Não presencial 

 

II - METODOLOGIA 
Aulas teóricas não presenciais, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – SIGAA. 
Disponibilização para os alunos por meio da plataforma SIGAA de materiais como: artigos e vídeos do 
relacionados aos conteúdos abordados em cada aula, slides com o conteúdo da aula. A apresentação 
do conteúdo de cada aula será fornecida aos alunos, em forma de vídeo aula produzido na plataforma 
Loom, e o link dos vídeos serão disponibilizados na página da turma no SIGAA. Antes das avaliações 
(NAPs) serão realizadas algumas webconferências via Google Meet para revisar e discutir os conteúdos 
apresentados nas vídeo aulas. O link da webconferencia será disponibilizado para os alunos na pagina 
da turma no SIGAA com antecedência. A comunicação entre o professor e os alunos, a respeito dos 
conteúdos abordados e eventuais duvidas, será feita por meio das ferramentas disponíveis no SIGAA 
(email; chats; fóruns).  

 

III – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 
As avaliações serão compostas por meio de questionários e tarefas disponibilizados aos alunos através 
do SIGAA. Os questionários e tarefas assim que liberados pelo professor ficaram disponíveis para o 
acesso dos alunos por um prazo de 48 horas.  
As avaliações serão divididas da seguinte forma: 
 
Avaliação 1 (NAP1) – 2,0 pontos Exercícios + 8,0 pontos Avaliação; 
Avaliação 2 (NAP2) – 2,0 pontos Exercícios + 8,0  pontos Avaliação; 
Avaliação substitutiva – 10,00 pontos; 
Avaliação final – 10,00 pontos  
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IV – VALIDAÇÃO DE FREQUÊNCIA 
As frequências das atividades assíncronas (questionários/tarefas e vídeo aulas) serão computadas 
através do acesso à atividade disponibilizada no SIGAA.  
Quanto as atividades realizadas em tempo real (Webconferencias), as frequências serão computadas 
conforme a presença do aluno, sendo essas webconferencias programadas para os seguintes dias e 
horários: 
 
Webconferencia 1 – 08/09 – 14:00 as 17:00 (Google Meet); 
Webconferencia 2 – 24/09 – 14:00 as 17:00 (Google Meet); 
Webconferencia 3 – 22/10 – 14:00 as 17:00 (Google Meet); 

 

V – ATENDIMENTO EXTRA CLASSE 
Atendimento extra classe via chamadas de Whatsapp –Quarta-feira (08:00 – 12:00); Sexta–feira (14:00 
– 17:00). 

 

VI – BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
Bueno, C. F. H. Tecnologia de Materiais de Construções. Viçosa: UFV, 2000. 40p. Disponível em:  
https://www.ambiagro.ufv.br/wp-content/uploads/2017/10/Tecnologia-de-Materiais-de-
Constru%C3%A7%C3%B5es.pdf  
 
Associação dos criadores de Mato Grosso. Cartilha da Bovinocultura de corte – Instalações Rurais. 2016. 
24p. Disponível em: https://acrimat.org.br/portal/wp-content/uploads/2016/01/CARTILHA-
INSTALA%C3%87%C3%95ES-RURAIS_LQ.pdf  
 
Sartor, V.; Souza, C. F.; Tinôco, I. F. F. Informações básicas para projetos de construções rurais – 
Instalações para suínos. Viçosa: UFV, 2004. 19p. Disponível em: 
http://arquivo.ufv.br/dea/ambiagro/arquivos/suinos.pdf  
 
Souza, J. L. M. Manual de Construções Rurais. Curitiba: UFPR, 1998. 170p. Disponível em:  
http://www.moretti.agrarias.ufpr.br/publicacoes/man_1997_construcoes_rurais.pdf  
 
Souza, C. F. Instalações para Frangos de corte e poedeiras. Viçosa: UFV.  Disponível em: 
http://arquivo.ufv.br/dea/ambiagro/arquivos/INSTALA%C3%87%C3%95ESavesFINAL.pdf  
 
Abreu, P. G.; Abreu, V M N. Ventilação na avicultura de corte . Embrapa aves e suínos (2000). Disponível 
em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/58306/1/doc63.pdf 
 

 

VII – CRONOGRAMA DE AULAS PLS/2020 
Encontros Conteúdo ministrado Formato de atividade/ Ferramenta de 

TIC 
08/09 Apresentação da disciplina. Conceitos iniciais, 

importância do planejamento das construções 
rurais no desenvolvimento das atividades agrícolas.  

Síncrona/Google meet (link disponível 
no SIGAA) 

10/09 Noções de técnicas construtivas. Assíncrona/ Vídeo aula no Loom (link 
disponível no SIGAA); questionário 
programado no SIGAA 

15/09 Materiais de construção Assíncrona/ Vídeo aula no Loom (link 
disponível no SIGAA); questionário 
programado no SIGAA 

https://www.ambiagro.ufv.br/wp-content/uploads/2017/10/Tecnologia-de-Materiais-de-Constru%C3%A7%C3%B5es.pdf
https://www.ambiagro.ufv.br/wp-content/uploads/2017/10/Tecnologia-de-Materiais-de-Constru%C3%A7%C3%B5es.pdf
https://acrimat.org.br/portal/wp-content/uploads/2016/01/CARTILHA-INSTALA%C3%87%C3%95ES-RURAIS_LQ.pdf
https://acrimat.org.br/portal/wp-content/uploads/2016/01/CARTILHA-INSTALA%C3%87%C3%95ES-RURAIS_LQ.pdf
http://arquivo.ufv.br/dea/ambiagro/arquivos/suinos.pdf
http://www.moretti.agrarias.ufpr.br/publicacoes/man_1997_construcoes_rurais.pdf
http://arquivo.ufv.br/dea/ambiagro/arquivos/INSTALA%C3%87%C3%95ESavesFINAL.pdf
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/58306/1/doc63.pdf


17/09 Ambiência e construções rurais  Assíncrona/ Vídeo aula no Loom (link 
disponível no SIGAA); questionário 
programado no SIGAA 

22/09 Ambiência e construções rurais  Assíncrona/ Vídeo aula no Loom (link 
disponível no SIGAA); questionário 
programado no SIGAA 

24/09 Revisão do conteúdo Síncrona/Google meet (link disponível 
no SIGAA) 

29/09 1°NAP (1ªAvaliação) Assíncrona/ questionário programado 
no SIGAA  

01/10 Instalações para aves: Corte Assíncrona/ Vídeo aula no Loom (link 
disponível no SIGAA); questionário 
programado no SIGAA 

06/10 Instalações para aves: Postura Assíncrona/ Vídeo aula no Loom (link 
disponível no SIGAA); questionário 
programado no SIGAA 

08/10 Instalações para Suínos 
 

Assíncrona/ Vídeo aula no Loom (link 
disponível no SIGAA); questionário 
programado no SIGAA 

13/10 Instalações para Bovinos: Corte  
 

Assíncrona/ Vídeo aula no Loom (link 
disponível no SIGAA); questionário 
programado no SIGAA 

15/10 Instalações para Bovinos: leite  
 

Assíncrona/ Vídeo aula no Loom (link 
disponível no SIGAA); questionário 
programado no SIGAA 

20/10 Instalações para Caprinos/Ovinos Assíncrona/ Vídeo aula no Loom (link 
disponível no SIGAA); questionário 
programado no SIGAA 

22/10 Revisão de conteúdo 
 

Síncrona/Google meet (link disponível 
no SIGAA) 
 

27/10 2°NAP (2ªAvaliação) Assíncrona/ questionário programado 
no SIGAA 

29/10 Estruturas para manejo de dejetos em instalações 
de produção animal 

Assíncrona/ Vídeo aula no Loom (link 
disponível no SIGAA); 

03/11 Sistemas de ventilação para instalações de 
produção animal: equipamentos e controles 

Assíncrona/ Vídeo aula no Loom (link 
disponível no SIGAA); 

05/11 Avaliação substitutiva Assíncrona/ questionário programado 
no SIGAA 

10/11 Avaliação final Assíncrona/ questionário programado 
no SIGAA 

 

 


