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Caracterização de Disciplina 
 

Disciplina Bovinocultura de Corte 

Caráter da Disciplina Obrigatório 

Pré-Requisito 1430020 + 1430019 + 1430018 + 1430015 

Código 1430032 

Departamento Zootecnia 

Carga Horária Total 04h/a 

Natureza da carga horária (distribuição) 
 

(03) Teóricos 
(00) Exercícios 
(01) Práticos 

Semestre do Curso 9º 

Objetivos Proporcionar ao aluno conhecimento sobre a produção 
de bovinos de corte e sua interação com as demais 
disciplinas, assim com a integração do estudante na 
conjuntura científica, didática e profissional. 

Ementa Origem dos bovinos, raças de corte, diagnóstico da 
situação, manejo de terneiros, novilhas, primíparas, 
vacas e touros, terminação de animais para abate, 
alimentação, melhoramento genética, avaliação da 
carcaça.  

Programa Unidade 01. Classificação dos bovinos de corte 

- conformação 

- raças de bovinos de corte 

- raças de origem européia 

- raças de origem indiana 

- raças sintéticas 

- raças mistas 

- julgamento de bovinos de corte 

Unidade 02. Diagnóstico da pecuária de corte 

- situação atual 

- fatores limitantes 

- perspectivas 

Unidade 03. Infraestrutura para exploração dos 
bovinos de corte 

- campo 

- água 

- divisões 

- sede 

- centro de manejo 

- abrigos 

Unidade 04. Manejo de bovinos de corte 

- reprodutores fêmeas 



- manejo de novilhas 

- manejo de primíparas 

- manejo de vacas 

- reprodutores machos 

- fatores que afetam a fertilidade do touro 

- manejo de touros jovens 

- manejo de touros adultos 

- manejo de terneiros 

- recria e acabamento 

- programa de alimentação de bovinos de corte 

Unidade 05. Produção e classificação de carcaças 

- fatores que influem na produção de carne 

- tecidos da carcaça 

- qualidade da carne 

- classificação de carcaças 

Unidade 06. Melhoramento genético de bovinos de 
corte 

- fundamentos gerais do melhoramento animal 

- bases para avaliação dos bovinos de corte 

- métodos de seleção de bovinos de corte 

- programas de melhoramento genético de bovinos de 
corte 

- provas de comportamento e progênie (seleção de 
macho e fêmeas) 

- cruzamentos, habilidade combinatória e utilização da 
heterose 

Unidade 07. Higiene e profilaxia em bovinos de corte 

- princípios de higiene 

- profilaxia das principais doenças 
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