
                
 

PROGRAMA DE PÓS

NCA 891

Classificação: Optativa               

       

Professor responsável: Mário Henrique França Mourthé

 

Objetivo: Aprofundar os conhecimentos sobre a produção e pesquisa com Bovinos Leiteiros. 

Ampliar a visão crítica referente ao manejo nutricional e reprodutivo de acordo com o 

potencial produtivo do rebanho.

 

Ementa: Impacto do período de 

potencial leiteiro. Avanços no manejo das fases de cria e recria. Nutrição e 

qualidade do leite. 

 

Metodologia de Ensino: Aula expositiva; 

apresentação de artigos científicos.

 

Sistema de Avaliação: Participação e discussão em sala de aula. Apresentação de 

Seminários. Prova escrita.

 

Bibliografia Básica:  

RISCO, C.A; MELENDEZ, P.

Unido, 2011, 363p. 

 

Bibliografia Complementar: 

Publicações científicas atualizadas 

Animal Science, Pesquisa Agropecuária Brasileira

Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia

Acadêmico, Scielo, entre outros.

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO ANIMAL

 

NCA 891- Produção de Bovinos Leiteiros 

 

               Créditos: 3                 Carga horária: 45 horas 

Mário Henrique França Mourthé  

Aprofundar os conhecimentos sobre a produção e pesquisa com Bovinos Leiteiros. 

Ampliar a visão crítica referente ao manejo nutricional e reprodutivo de acordo com o 

anho. 

eríodo de transição na eficiência do sistema de produção. 

potencial leiteiro. Avanços no manejo das fases de cria e recria. Nutrição e 

Aula expositiva; discussão do conteúdo didático

apresentação de artigos científicos. 

Participação e discussão em sala de aula. Apresentação de 

Seminários. Prova escrita.  

P. Dairy Production Medicine, Oxford:Wiley

Bibliografia Complementar:  

Publicações científicas atualizadas nos periódicos: Journal of Dairy Science

Pesquisa Agropecuária Brasileira, Revista Brasileira de Zootecnia

Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia com acesso virtual pelo Portal

, entre outros. 

GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO ANIMAL  

45 horas     

Aprofundar os conhecimentos sobre a produção e pesquisa com Bovinos Leiteiros. 

Ampliar a visão crítica referente ao manejo nutricional e reprodutivo de acordo com o 

ransição na eficiência do sistema de produção. Manejo x 

potencial leiteiro. Avanços no manejo das fases de cria e recria. Nutrição e 

do conteúdo didático; pesquisa e 

Participação e discussão em sala de aula. Apresentação de 

Oxford:Wiley-Blackwell, Reino 

Journal of Dairy Science, Journal of 

Revista Brasileira de Zootecnia, Arquivo 

o Portal Capes, Google 


