
 
 

PROGRAMA DE PÓS

 

NCA 886

Classificação: Optativa              

 

Professor responsável: Diego Vicente da Costa

 

Objetivo: Abordar aspectos relativos à nutrição dos animais de produção não

Desenvolver competência analítica e crítica aplicada à nutrição de animais não

 

Ementa: A disciplina aborda aspectos 

manejo, anatomia e fisiologia do trato gastrintestinal, digestão e metabolismo de nutrientes,

exigências nutricionais, regulamentações e tecnologias relacionadas à nutrição de animais

de produção monogástricos, tais como aves, suínos, peixes, cães, gatos, coelhos e

cavalos. 

 

Metodologia de Ensino: Aula expositiva; Discussão de artigos científicos; Seminários.

 

Sistema de Avaliação: Apresentação oral de trabalhos científicos; Apresentação escrita de 

revisões bibliográficas; Participação nos seminários.

 

Bibliografia Básica: 

SAKOMURA et al. (2014). 

ISBN: 978-857805132-7 

 

KLEIN, B.G. (2014). Cunningham: Tratado de Fisiologia Veterinária. 
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Elsevier. ISBN 9788535271027
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: Abordar aspectos relativos à nutrição dos animais de produção não

Desenvolver competência analítica e crítica aplicada à nutrição de animais não

A disciplina aborda aspectos científicos relacionados aos alimentos, alimentação, 

anatomia e fisiologia do trato gastrintestinal, digestão e metabolismo de nutrientes,

exigências nutricionais, regulamentações e tecnologias relacionadas à nutrição de animais

tricos, tais como aves, suínos, peixes, cães, gatos, coelhos e

Aula expositiva; Discussão de artigos científicos; Seminários.

Apresentação oral de trabalhos científicos; Apresentação escrita de 

bibliográficas; Participação nos seminários. 
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GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO ANIMAL  

60 horas  

: Abordar aspectos relativos à nutrição dos animais de produção não-ruminantes. 

Desenvolver competência analítica e crítica aplicada à nutrição de animais não-ruminantes. 

científicos relacionados aos alimentos, alimentação, 

anatomia e fisiologia do trato gastrintestinal, digestão e metabolismo de nutrientes, 

exigências nutricionais, regulamentações e tecnologias relacionadas à nutrição de animais 

tricos, tais como aves, suínos, peixes, cães, gatos, coelhos e 

Aula expositiva; Discussão de artigos científicos; Seminários. 

Apresentação oral de trabalhos científicos; Apresentação escrita de 
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Bibliografia Complementar:

Publicações científicas em periódicos científicos de impacto na área, tais como 

Animal Science, Archives of Animal Nutrition, Journal of Animal Physiology and Animal 

Nutrition, Animals, Aquaculture, Poultry Science, Animal Science Journal, Pesquisa 

Agropecuária Brasileira, Revista Brasileira de Zootecnia, dentre outros.

 

 

Complementar: 

Publicações científicas em periódicos científicos de impacto na área, tais como 

Science, Archives of Animal Nutrition, Journal of Animal Physiology and Animal 

Animals, Aquaculture, Poultry Science, Animal Science Journal, Pesquisa 

Revista Brasileira de Zootecnia, dentre outros. 

Publicações científicas em periódicos científicos de impacto na área, tais como Journal of 

Science, Archives of Animal Nutrition, Journal of Animal Physiology and Animal 

Animals, Aquaculture, Poultry Science, Animal Science Journal, Pesquisa 


