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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Ciência e Tecnologia dos Alimentos 

 

Unidade Curricular: 93504  - Matérias primas de origem animal 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 621 ECTS: 4 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: ANTÓNIO DO ROSÁRIO OLIVEIRA 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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(E) 
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tutorial 
(OT) 
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 (O) 

108       60                                     48 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

  O estudante para obter sucesso escolar (competências), nesta unidade curricular de perfil generalista, tem que adquirir 
conhecimentos e demonstrá-los, através de análise crítica de natureza científica e técnica, revelando os conceitos gerais e 
específicos das áreas científicas e transversais da respectiva unidade curricular, tanto a nível laboratorial como no campo, com 
estudo e interpretação de casos práticos (case study), que permitem aos discentes adquirir as competências fundamentais para 
o desempenho profissional nestas áreas científicas da unidade curricular. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Ministrar aos discentes os conceitos fundamentais da zootecnia visando a produção de matérias primas salubres. Introdução à 
Nova Ordem Zootécnica e os fundamentos das respectivas áreas científicas. Bases gerais anatómicas e fisiológicas da 
produção de carne (função creatopoiética), de leite (função lactopoiética), de ovos e de peixe e de méis, para as industrias 
transformadoras. Identificação Animal e importância de Identificação Electrónica Animal (IDEA). Sistema de exploração, maneio 
geral (alimentar, reprodutivo, higio-sanitário e profiláctico) e especifico para cada uma das espécies pecuárias e 
biossegurança.Perspectivas futuras do impacto da globalização da economia, da sociedade do conhecimento, das TIC, da 
biossegurança da exploração pecuária na segurança alimentar mundial das matérias primas de origem animal. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Introdução e fundamentos das áreas científicas da produção pecuária para obtenção matérias-primas de origem animal, tendo 
em conta a Nova Ordem Zootécnica (NOZ). Bases gerais anatómicas e fisiológicas da produção de carne (função 
creatopoiética), de leite (função lactopoiética), de ovos e ovoprodutos, de peixe e respectivos derivados e de méis para 
indústrias transformadoras. Biossegurança nas fileiras da pecuária, identificação animal (identificação electrónica animal - IDEA) 
e Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e fundamentos da rastreabilidade e a importância do Pacote Higiene. 
Produtos de qualidade e de valor acrescentado (alimento/medicamento, nutracêutico e funcionais). Inovações tecnológicas na 
higiene, sanidade, segurança e qualidade alimentar das fileiras, particularmente, nas da pecuária. Impacto da globalização da 
economia, da sociedade do conhecimento, das TIC, da robótica à telemática, da biossegurança da exploração pecuária. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Aulas expositivas (contacto colectivo), práticas de pesquisa de literatura on-line para actualização científica e técnica na 
elaboração de trabalhos de grupo. Análise e estudo de casos com método de ensino tutorial. Apresentação de análises e 
interpretação, não só de artigos de investigação e/ou de divulgação científica e inovação técnico-prática, mas também por 
estudo orientado com práticas laboratoriais ou com análise e interpretação de dados e resultados de trabalhos de campo 
inerentes à unidade curricular. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
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 Ministrar aos discentes os conceitos fundamentais da zootecnia visando a produção de matérias primas salubres. Introdução à 
Nova Ordem Zootécnica e os fundamentos das respectivas áreas científicas. Bases gerais anatómicas e fisiológicas da 
produção de carne (função creatopoiética), de leite (função lactopoiética), de ovos e de peixe e de méis, para as industrias 
transformadoras. Identificação Animal e importância de Identificação Electrónica Animal (IDEA). Sistema de exploração, maneio 
geral (alimentar, reprodutivo, higio-sanitário e profiláctico) e especifico para cada uma das espécies pecuárias e biossegurança. 
Impacto dos meios de transporte sobre a qualidade das matérias primas e dos produtos finais de origem animal. Principais 
parâmetros zootécnicos de importância económica. Fundamentos da certificação das explorações pecuárias. Aplicação dos 
princípios contidos nas normas do pacote higiénico e da rastreabilidade em campo (monitorização e despiste de resíduos e 
outras substâncias proibidas na produção in vivo) visando a certificação dos produtos finais. Importância da IDEA, da Robótica, 
da Telemática e das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na produção de matérias primas de origem animal. 
Impacto das inovações técnicas e tecnológicas na produção e na reprodução animal, tendo em conta a higiene, a sanidade, a 
rastreabilidade visando a segurança e a qualidade alimentar produtos finais nas fileiras da pecuária. Perspectivas futuras do 
impacto da globalização da economia, da sociedade do conhecimento, das TIC, da biossegurança da exploração pecuária na 
segurança alimentar mundial das matérias primas de origem animal.   

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 Frequências e/ou avaliações intercalares, trabalhos escritos individuais e por grupos de discentes com temas e matérias que 
incidirão sobre o exame final (100%) escrito e/ou oral para esta unidade curricular. Esta metodologia de avaliação supra está 
sempre dependente do Regulamento Escolar Interno (REI) homologado em 2010-08-09, aprovado pelos órgãos competentes 
estatutariamente do IPBeja e homologado pelo Presidente. 
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