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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Caracterizar o sector avícola, distinguindo avicultura tradicional ou intensiva de avicultura alternativa e os seus sistemas de produção e técnicas de maneio.

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Os alunos deverão ter conhecimentos de anatomia e morfologia, fisiologia, reprodução, nutrição
2. e alimentação, comportamento e bem-estar animal, higiene e sanidade e melhoramento genético.

Conteúdo da unidade curricular
Considerações gerais sobre a importância do sector avícola a nível nacional e mundial; selecção e melhoramento genético em avicultura, raças e híbridos
comerciais mais utilizados para reprodução e produção de carne e de ovos. Estudo de diversos aspectos de espécies avícolas: anatomia, morfologia, fisiologia,
nutrição, patologia, tecnologia dos produtos, entre outros. Sistemas de produção avícola, industrial e alternativa. Proporcionar experiência básica a nível das
principais práticas de maneio.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Generalidades do sector avícola Retrospetiva histórica das aves domésticas e sua origem
2. Importância da avicultura a nível nacional e mundial Selecção e melhoramento genético
3. Tipo de estruturas utilizadas em avicultura industrial: reprodução, produção de carne e/ou ovos
4. Selecção: métodos Principais carateres a selecionar Tipo de cruzamentos
5. Raças de aves domésticas Taxonomia Estirpes e hibridos comerciais de galinhas
6. Particularidades anátomo-morfológicas e fisiológicas Sistemas e órgãos das aves domésticas
7. Reprodução Fisiologia da reprodução Formação, estrutura e composição do ovo
8. Incubação natural e artificial: características Desenvolvimento embrionário: condições
9. Maneio dos ovos Maneio de pintos: sexagem e acondicionamento
10. Alimentação (aspetos gerais) Necessidades nutritivas em função do tipo de aptidão
11. Alojamentos e equipamentos Características e maneio dos aviários: reprodução, carne e ovos
12. Patologia aviária Doenças: etiologia, sintomas e tratamentos Profilaxia geral
13. Avicultura alternativa Bem estar animal-normas alojamento e maneio Produtos alternativos

Bibliografia recomendada
1. BUXADÉ CARBÓ, C. , 1987. La gallina ponedora: sistemas de explotación y técnicas de producción. 1ª Ed. Ediciones Mundi-Prensa, pp 519.
2. BUXADÉ CARBÓ, C. , 1988. El pollo de carne: sistemas de explotación y técnicas de pro-ducción. 2ª Ed. Ediciones Mundi-Prensa, pp 365.
3. CASTELLÓ LLOBET, J. A. , LLEONART ROCA, F. , CAMPO CHAVARI, J. L. e OROZCO PIÑÁN, F. , 1989. Biologia de la Gallina. Real Escuela de Avicultura (1ª
Ed. ), Barcelona, pp 288
4. LLEONART, F. , ROCA, E. , CALLÍS, M. , GURRI, A. e PONTES, M. , 1991. Higiene y pato-logía aviares. Real Escuela de Avicultura (1º Ed. ), Barcelona, pp 421.
5. PONTES PONTES, M. e CASTELLÓ LLOBET, J. A. , 1995. Alimentación de las aves. Real Escuela de Avicultura (1ª Ed. ), Barcelona, pp 506.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Lecionação de aulas teóricas e práticas (de laboratório e de campo com efetivos da ESAB e explorações locais). Nas horas não presenciais, os alunos deverão
realizar um trabalho teórico-prático, apresentá-lo e discuti-lo. A componente de orientação tutória permitirá ao docente acompanhar e auxiliar os alunos no
desenvolvimento das diferentes atividades inerentes à unidade curricular .

Alternativas de avaliação
1. Provas práticas ( 40%) +provas teóricas (60%) - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
2. Exame escrito final - 100% - (Trabalhador) (Final)
3. Exame escrito final - 100% - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
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