
 
 

 

 

 

Curso: 9118 - Ciência e Tecnologia Animal 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9118005 - Introdução às Tecnologias de Produção Animal 

Área cientifica: Ciência Animal 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 1º 

Semestre curricular: 2º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): António Manuel Cardoso Monteiro 

Horas de contacto (**): T -30; TP -30 

Tempo total de trabalho (horas): 138 

 

 (*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

(**) - T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminários; E- Estágios; TU- Tutoriais; O- Outras (Avaliações) 

 

Objetivos / Competências 

Introduzir os vários sistemas de produção animal, explicitando as particularidades desses sistemas, dar a conhecer as 

características das espécies e raças usadas na produção animal e a sua importância socioeconómica bem como os principais 

critérios de qualidade dos produtos animais e as várias tecnologias 

associadas às produções. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Teórica: 

1.Introdução aos sistemas de produção Animal 

2.Espécies e raças utilizadas na produção animal 

3.Importância socioeconómica da industria animal 

4.Qualidade dos produtos animais 

5.Tecnologias aplicadas na produção de carne 

6.Tecnologias aplicadas na produção de leite 

7.Tecnologias aplicadas na produção de ovos 

Prática: 

1.Informatização de identificação e registos 

2.Demostração de tecnologia na produção de leite 

3.Demonstração de tecnologia de abate e classificação de carcaças 

4.Demonstração de tecnologias no sector avícola 

5.Demonstração do uso de matérias-primas de origem animal na indústria de transformação 

 



Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Nas aulas teóricas serão apresentados os conceitos fundamentais à compreensão das tecnologias da produção animal e nas aulas 

práticas serão demostradas a aplicação das várias tecnologias aplicadas na produção animal, quer por visitas a explorações 

pecuárias, bem como a realização de seminários nos quais serão intervenientes vários docentes e não docentes, nomeadamente 

de empresas ligados às tecnologias animais. 

É privilegiada a realização de trabalhos em grupo e a respetiva a presentação em contexto de sala de aula perante os restantes 

colegas. 

São utilizadas as novas tecnologias nas aulas, powerpoints e datashow. No contacto com os alunos é privilegiada a utilização de 

ferramentas de “e-learning” através da plataforma Moodle. 

Avaliação contínua durante o período letivo, que engloba as componentes: 1. Elaboração de um trabalho em grupo 2. Avaliação 

individual: participação, interesse e acompanhamento nas aulas; 

Em complementaridade pode ser realizada uma prova de exame final. 
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