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Componente Curricular: Reprodução e Seleção Animal com Práticas com 
Animais de Pequeno Porte 

C.H. Semanal: 03 Professor: Marcos Cesar de Carvalho 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
- Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores rurais, cooperativas 
agropecuárias e empresas públicas e privadas, comprometendo-se com os 
princípios da agricultura sustentável.  

- Liderar e coordenar grupos de trabalhadores rurais.  

- Planejar gerenciar, organizar e executar ações técnico-administrativas de 
empresas agropecuárias, departamentos e empreendimentos rurais.  

- Executar e monitorar planos, programas e projetos agropecuários.  

- Elaborar cronogramas para acompanhamento, implantar e gerenciar as etapas 
de pecuária.  
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- Aplicar técnicas de preservação, conservação e recuperação dos solos e de 
preservação ambiental.  
- Aplicar, orientar e monitorar atividades, técnicas, métodos e programas de 
produção pecuária sempre comprometido com a sustentabilidade e a 
preservação ambiental.  
 
- Participar de projetos de pesquisa da área, principalmente no desenvolvimento 
das atividades de campo e desenvolvimento.  

- Organizar e manter atualizados os controles de produção animal e contábeis do 
empreendimento rural.  

- Atuar na comercialização e distribuição dos insumos e da produção, utilizando 
informações e peculiaridades do mercado para alcance de sucesso econômico.  

- Elaborar relatórios e auxiliar na execução de projetos de irrigação, instalações 
rurais e de impactos ambientais, realizando os mesmos dentro dos limites de sua 
atuação profissional.  

- Operar e fazer a manutenção de máquinas e equipamentos pecuários.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
        (Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser 
lançadas nos campos abaixo) 
 

Componente Curricular: Reprodução e Seleção Animal com Práticas com Animais de Pequeno Porte  Série: 1º ano A e B                                                        
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

 1. Identificar o ambiente e a 
interferência humana como fatores 
básicos da formação e evolução as 
raças nas espécies.  
 
2. Criar e selecionar animais 
utilizando princípios e esquemas de 
multiplicação, seleção e reprodução. 
 
3. Analisar e utilizar o potencial de 
cada raça conforme o interesse da 
criação.  
 
4. Criar e orientar a multiplicação de 
animais visando à constante 
melhoria genética e produtiva do 
rebanho, utilizando recursos como a 
inseminação artificial e fertilização in 
vitro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar características físicas 
relevantes nas principais espécies 
domésticas.  
 
2. Identificar formas e processos de 
formação e evolução das raças.  
 
3. Utilizar corretamente a terminologia de 
referência ao exterior dos animais das 
principais espécies domésticas.  
 
4. Utilizar adequadamente esquemas de 
cruzamento para obter animais com a 
composição genética desejada.  
 
5. Diferenciar raças e a importância das 
associações de criadores e registro 
genealógico para a manutenção de 
padrões raciais.  
 

 1. Zootecnia como ciência – 
subdivisões  
 
2. Classificação taxonômica das 
principais espécies de interesse 
zootécnico  
 
3. Conceitos fundamentais:  
- meio ambiente, fenótipo, genótipo;  
- espécie, raça, linhagem, tipo 
produtivo, categorias animais  
 
4. Denominação de exterior das 
espécies domésticas de pequeno 
porte de interesse zootécnico  
 
5. Técnicas de multiplicação e 
seleção de animais:  
- consanguinidade, hibridação, vigor 
híbrido, formação de novas raças – 
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5. Avaliar reprodutores 
considerando os parâmetros das 
avaliações genéticas.  
 
PRÁTICAS  
 
(As competências referem-se a 
pequenos animais como aves de 
postura, corte, coelhos, abelhas e 
outros pequenos animais de 
interesse.)  
 
1. Utilizar terminologia técnica para 
referir-se a animais de pequeno 
porte e suas partes corporais.  
 
2. Desenvolver criações sempre 
utilizando práticas que garantam o 
bem estar de aves e outras 
espécies de pequeno porte.  
 
3. Garantir a saúde de animais de 
pequeno porte, realizando pequenos 
curativos, imobilizando e aplicando 
medicamentos adequadamente.  
 
4. Manejar e orientar a criação de 
animais de pequeno porte utilizando 

6. Identificar as vantagens da 
inseminação artificial na seleção de 
animais domésticos.  
 
7. Identificar as características e 
desempenho em avaliações genéticas.  
 
PRÁTICAS  
 
(As habilidades referem-se a pequenos 
animais como aves de postura, corte, 
coelhos, abelhas e outros pequenos 
animais de interesse. Toda construção de 
habilidades deverá fundamentar-se nas 
atividades práticas.)  
 
1. Identificar e nomear partes do exterior 
de pequenos animais.  
 
2. Identificar pelo comportamento, a 
qualidade de vida e estado de saúde do 
animal doméstico de pequeno porte.  
 
3. Zelar pelo bem-estar animal e 
qualidade de vida de animais domésticos 
de pequeno porte.  
 
4. Tratar de pequenos ferimentos em 

vantagens e desvantagens;  
- domesticação x genética para 
produção x sobrevivência em 
condições naturais;  
- registro genealógico e associações 
de criação de raças;  
- cálculo do grau de sangue de 
animais cruzados;  
- principais esquemas de 
cruzamento, treecross, cruzamento 
alternativo, cruzamento de absorção  
 
6. Associações de raças, registro 
genealógico, principais raças e 
espécies de interesse zootécnico  
 
7. Testes de progênie e seleção em 
bovinos, ovinos, caprinos e aves:  
- interpretação de informações 
genéticas de promocionais de 
reprodutores  
 
8. Aparelho reprodutor:  
- anatomia do aparelho reprodutor de 
aves;  
- anatomia do aparelho reprodutor de 
mamíferos;  
- ciclo estral  
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técnicas e recursos modernos.  
 

pequenos animais.  
 
5. Imobilizar e conduzir animais pequeno 
porte de forma a garantir a segurança 
humana e animal.  
 
6. Aplicar medicamentos nas diversas 
vias conforme indicação de veterinário 
para animais de pequeno porte.  
 
7. Incubar ovos.  
 
8. Manejar pequenos animais do 
nascimento a engorda e abate ou 
reprodução.  
 
9. Manejar matrizes de pequeno porte na 
cobertura, gestação e parto.  
 
10. Manejar matrizes de pequeno porte 
no aleitamento e desmame.  
 
11. Manejar reprodutores de pequeno 
porte.  
 
12. Manejar animais destinados à 
comercialização e abate, bem como a 
produção obtida.  

 
9. Reprodução assistida:  
- técnicas de inseminação artificial;  
- Bases técnicas de transferência de 
embrião e clonagem  
 
(As bases tecnológicas referem-se a 
pequenos animais como aves de 
postura, corte, coelhos, abelhas e 
outros pequenos animais de 
interesse. As práticas deverão ser 
voltadas a esses animais.)  
 
1. Exterior de pequenos animais:  
- denominações do exterior;  
- caracterização de qualidade animal 
do ponto de vista da zootecnia  
 
2. Comportamentos esperados de 
pequenos animais:  
- stress, consequências e evidências; 
- comportamento natural e efeitos da 
domesticação;  
- evidências de saúde, cio e 
comportamento anormal  
 
3. Bem-estar animal:  
- princípios;  
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- cuidados e evidências de bem-estar 
nos animais estudados;  
- tendências da criação e mercado 
considerando o bem-estar  
 
4. Métodos de imobilização e 
condução racional  
 
5. Vias e técnicas de aplicação de 
medicamentos  
 
6. Manejo das matrizes antes, 
durante e após o parto  
 
7. Manejo da incubação de ovos  
 
8. Manejo de recém-nascidos  
 
9. Manejo de animais em 
amamentação  
 
10. Manejo de animais ao desmame  
 
11. Manejo de animais na recria e 
engorda  
 
12. Manejo de fêmeas na cobertura, 
fertilização e gestação  
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13. Manejo de machos reprodutores  
 
14. Manejo de animais para venda e 
abate  
 
15. Manipulação e acondicionamento 
da produção (ovos, mel, 
subprodutos, etc.)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Reprodução e Seleção Animal com Práticas com Animais de Pequeno Porte  Série: 1º ano A e B                                                                                  
 
Habilidade 
(Identificar 

pelo 
número) 

Bases 
Tecnológicas  

Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

1 2, 4 e 8 

Anatomia e fisiologia dos 
pequenos animais 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

 
27 / 01 a 14 / 02 

2 2, 3, 5, 6,e 7 

Classificação taxonômica. 
Espécie, raça, linhagem, tipo 
produtivo. 
 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

27 / 01 a 21 / 02 

3 1 e 2 

Denominação de exterior das 
espécies domésticas de 
pequeno porte  
 

Aulas expositivas, dialogadas; 
Utilização do quadro negro e utilização 
de recursos audiovisuais. 

03 / 02 a 28 / 02 

4 3, 5, 6 e 7 

Técnicas de multiplicação e 
seleção de animais. 
 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

 
 
02 / 03 a 28 / 03 

5 5 e 6 

Técnicas de multiplicação e 
seleção de animais. 
Associações de raças, registro 
genealógico  
 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro, 
visitas técnicas e utilização de recursos 
audiovisuais. 

 
 
31 / 03 a 09 / 05 
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6 8 e 9 

Técnicas de multiplicação e 
seleção de animais. 
Reprodução assistida.  
Associações de raças, registro 
genealógico  
 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

 
 
05 / 05 a 11 / 06 

7 4 e 7 

Testes de progênie e seleção 
em aves, peixes, coelhos....  
 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

 
 
05 / 05 a 11 / 06 

1 (P) 1  

Exterior de pequenos animais.  
 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

03 / 02 a 28 / 02 

2 (P) 2 e 3 

Comportamentos esperados 
de pequenos animais.  
Bem-estar animal.  
 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

27 / 01 a 11 / 12 

3 (P) 2 e 3 

Bem-estar animal. 
 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

27 / 01 a 11 / 12 

4 (P) 2, 4 e 4 

Métodos de imobilização e 
condução racional. 
Vias e técnicas de aplicação 
de medicamentos  

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

27 / 01 a 11 / 12 
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5 (P) 4 e 5 

Métodos de imobilização e 
condução racional. 
 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

27 / 01 a 11 / 12 

6 (P) 5 

Vias e técnicas de aplicação 
de medicamentos 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

27 / 01 a 11 / 12 

7 (P) 7 
Manejo da incubação de ovos  
 

Aulas expositivas, dialogadas; 
Utilização do quadro negro e utilização 
de recursos audiovisuais. 

03 / 11 a 28 / 11 

8 (P) 
4, 5, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 e 14  

Manejo de recém-nascidos  
Manejo de animais em 
amamentação. 
Manejo de animais ao 
desmame. Manejo de animais 
na recria e engorda.  

Aulas expositivas, dialogadas e práticas 
de campo com a participação dos 
alunos; Utilização do quadro negro e 
utilização de recursos audiovisuais. 

27 / 01 a 11 / 12 

9 (P) 4, 5, 9, e 12 

Manejo das matrizes antes, 
durante e após o parto. 
Manejo de fêmeas na 
cobertura, fertilização e 
gestação. 
 

Aulas expositivas e dialogadas e 
práticas; Utilização e exposição de 
vídeos temáticos e uso de recursos 
audiovisuais (data show) e Quadro 
negro. 

27 / 01 a 11 / 12 

10 (P) 4, 6, 9 e 10 

Manejo de recém-nascidos  
Manejo de animais em 
amamentação. 
Manejo de animais ao 
desmame. 

Aulas expositivas e dialogadas e 
práticas; Utilização e exposição de 
vídeos temáticos e uso de recursos 
audiovisuais (data show) e Quadro 
negro. 

27 / 01 a 11 / 12 
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11 (P) 4, 5 e 13 

Manejo de machos 
reprodutores  
 

Aulas expositivas e dialogadas e 
práticas; Utilização e exposição de 
vídeos temáticos e uso de recursos 
audiovisuais (data show) e Quadro 
negro. 

27 / 01 a 11 / 12 

12 (P) 14 e 15 

Manejo de animais para venda 
e abate  
Manipulação e 
acondicionamento da produção 
(ovos, mel, subprodutos, etc.)  

Aulas expositivas e dialogadas e 
práticas; Utilização e exposição de 
vídeos temáticos e uso de recursos 
audiovisuais (data show) e Quadro 
negro. 

27 / 01 a 11 / 12 

 
 
IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Reprodução e Seleção Animal com Práticas com Animais de Pequeno Porte  Série: 1º ano A e B                                                                                  
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Identificar o 
ambiente e a 
interferência humana 
como fatores básicos 
da formação e 
evolução as raças 
nas espécies.  
 
2. Criar e selecionar 
animais utilizando 
princípios e 

- Identificar e selecionar 
ambientes e interferência 
humana e relaciona-los 
como formação e evolução 
de acordo com as espécies 
dos animais. 
 
 
- Realizar esquemas de 
multiplicação, seleção e 
reprodução de animais de 

Relatórios de campo e 
avaliação escrita individual. 
 
 
 
 
 
 
Elaboração de projetos 
técnicos e desenvolvimento 
práticos nos setores 

Clareza e objetividade dos 
relatórios.  
 

 
 
 
 
 
Desenvolvimento 
adequado das atividades 
práticas programadas;  

Prova escrita, identificando 
os conteúdos referentes à 
programação apresentada. 
 
 
 
 
 
Prova escrita, identificando 
os conteúdos referentes à 
programação apresentada. 
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esquemas de 
multiplicação, 
seleção e 
reprodução.  
 
 
3. Analisar e utilizar o 
potencial de cada 
raça conforme o 
interesse da criação.  
 
4. Criar e orientar a 
multiplicação de 
animais visando à 
constante melhoria 
genética e produtiva 
do rebanho, 
utilizando recursos 
como a inseminação 
artificial e fertilização 
in vitro.  
 
5. Avaliar 
reprodutores 
considerando os 
parâmetros das 
avaliações genéticas.  
 
PRÁTICAS  

acordo com suas funções 
produtivas. 
 
 
 
 
- Realizar manejos 
produtivos com animais de 
acordo com as funções 
produtivas. 
 
Organizar e realizar 
manejos reprodutivos 
usando métodos 
diversificados de 
reprodução buscando o 
maior potencial produtivo. 
 
 
 
 
 
Registrar dados sobre 
reprodutores e analisa-los 
como parâmetros 
produtivos. 
 
 
 

reprodutivos e relatórios das 
atividades desenvolvidas. 
Prova escrita (objetiva e 
subjetiva); 
Observação direta 
 
Observação direta e 
resolução de atividades 
práticas intra e extra-classe 
e relatório de campo. 
 
Observação direta, registrar 
e relatórios das atividades 
práticas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relacionar o sistema de 
produção de acordo com as 
funções produtivas. 
Selecionar manejos corretas 
para a melhor eficiência 
produtiva dos animais; 
 

Clareza e objetividade dos 
relatórios e manejos 
realizados. 
 
 
 
Descrever com precisão 
(escrita) as definições 
referentes aos manejos 
realizados nos animais. 
 
Descrever com precisão 
(escrita) as observações e 
registros referentes aos 
manejos reprodutivos 
aplicados nos animais. 
 
 
 
 
 
 
Descrever com precisão 
(escrita) as observações e 
registros referentes aos 
manejos reprodutivos 
aplicados nos animais. 
 
 

Relatórios elaborados de 
acordo com os critérios 
estabelecidos. 
 
 
 

Apresentar relatório 
(escrito) de acordo com os 
manejos de cada espécie 
animais. 
 
Prova escrita de acordo 
com a programação. 
Relatórios elaborados de 
acordo com os critérios 
estabelecidos. 
 
 
 
 
 
 
Relatórios elaborados de 
acordo com os critérios 
estabelecidos. 
Manejo adequado dos 
setores. 
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(As competências 
referem-se a 
pequenos animais 
como aves de 
postura, corte, 
coelhos, abelhas e 
outros pequenos 
animais de 
interesse.)  
 
1. Utilizar 
terminologia técnica 
para referir-se a 
animais de pequeno 
porte e suas partes 
corporais.  
 
2. Desenvolver 
criações sempre 
utilizando práticas 
que garantam o bem 
estar de aves e 
outras espécies de 
pequeno porte.  
 
 
3. Garantir a saúde 
de animais de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar as partes 
anatômicas e fisiológicas 
dos animais. 
 
 
 
 
Identificar, registar e 
realizar práticas de 
manejos buscando sempre 
a maior eficiência 
produtiva. 
 
 
 
 
- Desenvolver programas 
de biosseguridade e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisa e apresentação 
escrita. Avaliação escrita 
(objetiva e subjetiva); 
 
 
 
 
Relatório de trabalho de 
campo e de visitas técnicas; 
Estudo de caso; 
Observação direta; e 
Avaliação escrita individual 
 
 
 
 
Elaboração de projetos 
técnicos e relatório de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação dos animais 
por características 
observadas. Clareza e 
coesão na escrita. 
 
 
 
Desenvolvimento 
adequado das atividades 
práticas programadas;  
Clareza e objetividade dos 
relatórios. 
 
 
 
 
Desenvolvimento 
adequado das atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova escrita, identificando 
os conteúdos referentes à 
programação apresentada. 
 
 
 
 
Prova escrita, identificando 
os conteúdos referentes à 
programação apresentada. 
Relatórios elaborados de 
acordo com os critérios 
estabelecidos. 
Manejo adequado dos 
setores. 
 

Relatórios elaborados de 
acordo com os critérios 
estabelecidos. 
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pequeno porte, 
realizando pequenos 
curativos, 
imobilizando e 
aplicando 
medicamentos 
adequadamente.  
 
4. Manejar e orientar 
a criação de animais 
de pequeno porte 
utilizando técnicas e 
recursos modernos.  
 

realizar manejos de acordo 
com as espécies animais 
objetivando a saúde 
animal. 
 
 
 
 
- Identificar, selecionar, 
orientar e realizar 
programações de manejos 
utilizando tecnologias 
modernas para a melhor 
eficiência produtiva dos 
animais de pequeno porte. 
 

campo; 
Estudo de casos; 
Observação direta, e  
Avaliação escrita individual 
 
 
 
 
Desempenho prático nos 
setores produtivos e 
relatórios das atividades 
desenvolvidas; 
Prova escrita (objetiva e 
subjetiva); 
Estudo de caso, e 
Observação direta 

práticas de 
biosseguridade;  
Clareza e objetividade dos 
relatórios de campo. 
 
 
 
 
Desenvolvimento 
adequado das atividades 
práticas programadas;  
Clareza e objetividade dos 
relatórios; 
 
 
 
 

Manejo adequado dos 
setores. 
Prova escrita de acordo 
com a programação. 
 
 
 
Relatórios elaborados de 
acordo com os critérios 
estabelecidos; 
Manejo adequado dos 
setores; e 

Prova escrita, identificando 
os conteúdos referentes à 
programação apresentada. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos 
os devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer 
os critérios adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de 
Trabalho do Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X 
Prova Dissertativa 

X 
Prova Prática 

X 
Participação/interação na 
aula 

 
Prova com Testes 
Objetivos 

 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 
Prova com Consulta 

X 
Resolução de 
Exercícios 

X 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

 
Prova Oral 

X 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

X 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 
Outro............................. 

X 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

X 
Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro............................. 
 

Comportamento e 
disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

 X 30%  90%   30%  90%  X 30%  90% 

  40%  100%  X 40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 
2014 

 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

ALBINO, L. F. T. et al. Produção e manejo de frangos de corte. Viçosa: UFV, 2008. 
 
ANDRIGUETTO, J.M. et al. Nutrição Animal Vol I. Nobel, São Paulo, SP. 3a Ed. 1989. 
  
ANDRIGUETTO, J.M. et al. Nutrição Animal Vol II. Nobel, São Paulo, SP. 4a Ed. 1988 
 
CASTAGNOLI, N. Criação de peixe de água doce. Jaboticabal: FUNEP, São Paulo, 

1992,189p. 
 
SANDOVAL JR, P, Manual de criação de peixes em tanques-rede: elaboração de texto    
de Thiago Dias Trombeta e Bruno Olivetti de Mattos; revisão técnica de Willibaldo Brás 
Sallum, Brasília: Codevasf, 2010.69 p. 
 
 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela, 
sempre que for diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, 
durante o desenvolvimento do curso.  

A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a 
existência de aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas 
estratégias que favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de 
metodologia diversificada e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de 
atividades de apoio, a revisão de aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, 
atividade complementar extraclasse e até mesmo o replanejamento do processo de 
ensino-aprendizagem.  

Este processo de recuperação será realizado paralelo e concomitantemente às 
atividades educacionais e sem prejuízo às aulas.  
 
 

VIII– Identificação: 

Nome do professor: Marcos Cesar de carvalho 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/14 
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VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá 
verificar se o planejamento do professor está de acordo com o que está estabelecido do Plano de 
Curso para esse Componente Curricular, em especial no que diz respeito às bases científicas 
indicadas. 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


