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  RESOLUÇÃO CONSEPE/UFERSA Nº 006/2013, de 10 de abril de 2013. 
 

Altera a matriz curricular 2004 do curso de 

graduação em Zootecnia da UFERSA, 

consolidando a estrutura 2013. 

 

O Presidente do CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de 

suas atribuições legais e com base na deliberação deste Órgão Colegiado em sua 4ª 

Reunião Ordinária de 2013, realizada no dia 10 de abril, 

 

CONSIDERANDO o Art. 17, inciso IV, do Estatuto da UFERSA; 

    

 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Alterar a matriz curricular 2004 do curso de graduação em 

Zootecnia da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, consolidando a estrutura 

2013. 

 

Art. 2º Tornar optativa a disciplina Cunicultura – ANI0498, com 02 

créditos e carga horária de 30 horas-aula, atualmente obrigatória e vinculada ao sexto 

período do curso de graduação em Zootecnia. 

 

Art. 3º Alterar a ementa da disciplina Nutrição de Ruminantes – ANI0315 

na matriz curricular do curso de graduação em Zootecnia, que passa a ter a seguinte 

redação: “Aspectos gerais sobre anatomia e fisiologia da digestão. Microbiologia e 

Fermentação Ruminais. Digestão ruminal, pós-ruminal e metabolismo dos carboidratos 

lipídeos e proteínas. Eficiência de utilização dos alimentos pelos ruminantes. Métodos 

de avaliação dos alimentos. Principais sistemas de exigências nutricionais para 

ruminantes. Princípios de formulação de dietas e suplementos minerais. Produção de 

metano ruminal e o impacto ambiental. Distúrbios digestivos e metabólicos associados 

à nutrição de ruminantes”. 

 

Art. 4º Alterar a carga horária da disciplina Nutrição de Ruminantes, de 

45 horas-aula para 60 horas-aula, na matriz curricular do curso de graduação em 

Zootecnia. 

 

Art. 5
o
 Estabelecer equivalência entre a disciplina Nutrição de 

Ruminantes – ANI0315 (45 horas-aula), constante na Estrutura Curricular 2004, com 

a disciplina Nutrição de Ruminantes (60 horas-aula), constante na Estrutura 

Curricular 2013. 
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Art. 6º Reduzir a carga horária obrigatória total para integralização 

curricular no curso de graduação em Zootecnia de 3.780 horas-aula para 3.765 horas-

aula. 

 

Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor a partir do semestre letivo 2013.1.  

 

 

Mossoró-RN, 10 de abril de 2013. 

    

 

 

José de Arimatea de Matos 
Presidente 


