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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       – Produção de Ruminantes 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 621 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: António Manuel da Costa Nunes Ribeiro 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125 30       30                               65 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não Aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Tendo em conta a base animal e os factores de produção disponíveis, ter capacidade para estabelecer e monitorizar os 
objectivos produtivos. 

Dominar o conhecimento dos ciclo produtivo das diversas espécies pecuárias, para adquirir a capacidade de planear e executar 
o maneio animal (alimentar, reprodutivo e sanitário) mais correcto técnica e economicamente. 

Capacidade para monitorizar os resultados produtivos, detectando problemas e promovendo a sua resolução. 

Familiarizar-se com a utilização e manutenção dos equipamentos e instalações necessários à correcta execução do maneio 
planeado para os efectivos pecuários. 

Adquirir a capacidade de aplicar as noções de bem estar animal à produção pecuária eficiente. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Efectivos produtores e estrutura da produção, trocas comerciais. Crescimento, produção de carne e produção de leite. Influência 
da base animal, qualidade do produto. Objectivos e índices produtivos. Ciclos produtivos e sistemas de produção. Actividade, 
maneio e manipulação reprodutivas. Alimentação e maneio alimentar. Maneio higio-sanitário. Instalações e equipamentos e 
operações específicas associados ao maneio dos animais. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os alunos adquirirem conhecimentos sobre os principais factores que orientam a actividade pecuária, identificando quais as 
suas potencialidades e riscos.. Os alunos ficam igualmente aptos a estabelecer objectivos produtivos, efectuando um 
planeamento da produção e do maneio dos animais consentâneo com os meios disponíveis e com os objectivos pretendidos. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas teóricas, práticas de pesquisa de literatura, práticas de aplicação de conhecimentos teóricos, contacto com a produção 
em visitas de estudo, projecção de vídeos, elaboração de trabalhos. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Ensinamento nas aulas teóricas dos conhecimentos básicos sobre as bases da produção de ruminantes, que nas aulas práticas 
aplicam ou vêm aplicar situações concretas, nomeadamente no campo. Esta aprendizagem é ainda consolidada através do 
trabalho prático de caracterização de uma situação produtiva em que os alunos devem identificar os factores que influenciam 
produção pecuária, bem como as técnicas a aplicar para a sua optimização. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
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Exame final escrito. Duas frequencias escritas para dispensa de exame final. As avaliações efectuam-se sem conculta. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

 Carbó, C.B. (coord.), 1996. Produccion Ovina - Zootecnia VIII. Ed Mundi-Prensa, Madrid 

Carbó, C.B. (coord.), 1996. Produccion Vacuna de Leche y Carne - Zootecnia IX. Ed Mundi-Prensa, Madrid 

Carbó, C.B. (coord.), 1997. Producción Caprina. - Zootecnia IX. Ed Mundi-Prensa,. Madrid. 

Carbó, C.B. (coord.), 1998. Alojamientos y instalaciones - Monografias 1 e 2. Ed Mundi-Prensa, Madrid. 

Carbó, C.B. (coord.), 2002. La gestion de la explotación ganadera. Ed Mundi-Prensa, Madrid 

Figueiredo Nunes, F., 2004. Leite - mecanismos de produção. FENALAC. 

INRA 2007, Alimentation des bovins ovins et caprins. Besoin des animaux. Valeurs des aliments. Ed Quae., France 

McDonald P.et al., 2002. Animal Nutrition. Pearson Education Limited, UK 

Phillips C., 2003. Principios de producción bovina. Primera Edición. Zaragoza. Ed Acribia, S.A., Madrid 

Taylor, R. e Field, T..,2004. Scientific farm animal production - An introduction to Animal Science. Pearson Prentice Hall, USA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2016/2017 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico:       


