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44,20

62,00

53,10
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04 NANCY BORGES RODRIGUES VASCONCELOS

74,00
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05 TAILE KATIELE SOUZA DE JESUS
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PRESIDENTE

COMISSÃO EXAMINADORA
Prof. Dr. Silvio Gomes de Sá
ESPELHO DA PROVA DIDÁTICA
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UFAL

Zootecnia dos monogástricos
CONTEÚDOS DA APRESENTAÇÃO

1. Domínio do tema

2. Contextualização

3. Sequência lógica

4. Linguagem
adequada ao nível do
grupo

Apresentar como disciplina ou área do saber; abordar genericamente principais temas numa
ementa, fazer uso de palavras-chave como ponto de aglutinação de conteúdo ao longo da
exposição; Abordar temas: princiais espécies de interesse econômico; tópicos em anatomia e
fisiologia com ênfase em digestório e nutrição; desenvolver e relacionar os seguintes tópicos
em manejo: sanidade e bem-estar animal, sistemas de produção e meio ambiente,.

Explorar os temas que possam estar relacionados com a realidade da produção animal de
monogástricos no estado de Alagoas, Nordeste e Brasil com ênfase nas realidades produtivas,
sociais, econômicas e ambientais das regiões de atuação do curso de medicina veterinária da
Universidade Federal de Alagoas.

Apresentação panorâmica do tema Zootecnia dos monogástricos;
Apresentação panorâmica inicial dos temas e subtemas;
Desenvolvimento pontual dos temas e subtemas com ênfase na contextualização sugerida;
Finalização.

Aquela com vocabulário compatível com graduandos em medicina veterinária que tenham
cursado as disciplinas do currículo básico;
Aquela que evita excessivo uso de termos científicos comuns à pesquisa em pós-graduação;
Aquela que valoriza uso de expressões, sinais, símbolos, sons e gestos durante a apresentação
com o fim de enfatizar os conteúdos considerados importantes.
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Presidente
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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DIDÁTICA – 2º EXAMINADOR
COMISSÃO EXAMINADORA
Prof. Dr. Tobyas Maia de Albuquerque Mariz
ESPELHO DA PROVA DIDÁTICA
PONTO SORTEADO

2º Examinador (a)

INSTITUIÇÃO
UFAL

Zootecnia de Monogástricos
CONTEÚDOS DA APRESENTAÇÃO

1. Domínio do tema

Apresentar como disciplina ou área do saber; abordar de forma genérica os principais
temas numa ementa, fazendo uso de palavras-chave como ponto de aglutinação de
conteúdo durante a exposição; Abordar temas: principais espécies de interesse
zootécnico (econômico); tópicos em anatomia e fisiologia com ênfase em trato digestório
e nutrição; desenvolver e relacionar os seguintes tópicos em manejo: sanidade e bemestar animal, sistemas de produção e meio ambiente.

2. Contextualização

Explorar os temas que possam estar relacionados com a realidade da produção animal de
monogástricos no estado de Alagoas, Nordeste e Brasil com ênfase nas realidades
produtivas, sociais, econômicas e ambientais das regiões de atuação do curso de
medicina veterinária da Universidade Federal de Alagoas.

3. Sequência lógica

Apresentação geral do tema Zootecnia dos monogástricos; Apresentação geral inicial dos
temas e subtemas; Desenvolvimento pontual dos temas e subtemas com ênfase na
contextualização sugerida; Finalização.

4. Linguagem adequada
ao nível do grupo

Linguagem com vocabulário compatível com graduandos em medicina veterinária que
tenham cursado as disciplinas do currículo básico; Linguagem que evite excessivo uso de
termos científicos comuns à pesquisa em pós-graduação, e valoriza o uso de expressões,
sinais, símbolos, sons e gestos durante a apresentação com o fim de enfatizar os
conteúdos considerados importantes.
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Maceió – AL, 10 de junho de 2021.
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