
 
 

 

 

 

Curso: 9118 - Ciência e Tecnologia Animal 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9118009 - Melhoramento e Conservação dos Recursos Genéticos Animais 

Área cientifica: Ciência Animal 

ECTS(*): 4.5 

Ano curricular: 2º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Jorge Belarmino Ferreira de Oliveira 

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

Tempo total de trabalho (horas): 126 

 

 (*) - 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 

OBJETIVOS 

Compreender os conceitos de variabilidade, parâmetros genéticos, coeficientes de parentesco e consanguinidade, intervalo entre 

gerações, avaliação genética, intensidade e precisão de seleção, Decidir na escolha do melhor esquema de melhoramento; 

Conhecer o património genético das raças nacionais; Reconhecer a importância da conservação e do melhoramento dos recursos 

genéticos animais, Compreender as diferentes estratégias e programas de conservação animal; 

COMPETÊNCIAS 

Reconhecer a importância do melhoramento animal na evolução das performances animais no contexto de uma atividade 

económica; Identificar e reconhecer as várias fases inerentes aos esquemas de melhoramento animal por seleção e/ou 

cruzamentos; Desenvolver capacidades para poderem implementar esquemas de melhoramento nos vários sectores da produção 

animal.Reconhecer os princípios científicos e as técnicas envolvidas na descrição, avaliação, utilização e preservação dos recursos 

genéticos animais 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Princípios básicos da genética de populações 

Fatores que alteram as frequências genéticas e genotípicas 

Noções gerais de genética quantitativa 

Estudo dos parentescos e consanguinidade 

Variabilidade genética das populações 

Avaliação genética e seleção de reprodutores 

Progresso genético (resposta à seleção) 

Utilização de reprodutores em cruzamento 



Melhoramento aplicado: exemplos, visão crítica e perspetivas 

Caracterização e demografia de populações 

Plano de acção mundial para os recursos genéticos animais 

Programas de conservação: in vitro e in vivo; ex-situ e in-situ 

Conservação em reservas animais 

Estatuto de risco: critérios 

Livros genealógicos 

Património genético das raças nacionais: caracterização, conservação e utilização sustentável das raças autóctones nacionais 

Banco Português de Germoplasma Animal 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Metodologia de Ensino 

1) Exposição teórica com apoio de apresentações multimédia; 

2) Utilização da plataforma de e-learning como suporte iteractivo e de desmaterizalização dos conteúdos e materiais pedagógicos; 

3) Aplicação das matérias, solicitando a intervenção dos alunos, potenciando o diálogo, debate e análise crítica entre o professor 

e os alunos e entre alunos; 

4) Realização de trabalhos de grupo para consolidação e aplicação das matérias através de análise de artigos da especialidade; 

5) Realização de exercícios de aplicação dos conhecimentos teóricos com recurso a software estatístico e específico; 

6) Realização de um trabalho de aplicação específico relacionado com o melhoramento ou conservação de populações animais, 

baseado em dados de campo; 

Avaliação: Teste escrito (60%)+ Trabalho prático (40%) 
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