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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

O controle da reprodução animal além da fisiologia básica - 2021 

  

DADOS DA DISCPLINA 

Nome: O controle da reprodução animal além da fisiologia básica  

Carga horária:  Teórica: 48 horas Prática: 0 hora   

Natureza: Optativa SATS        

Nº de vagas:  20   

Semestre: Segundo     

  

PROFESSORES  

 

1. COORDENADOR  

Prof. Dr. José Felipe Warmling Spricigo – PPGCA, UFG, Goiânia-GO.   

  

2. COLABORADORES  

Prof. Dr. Leonardo de França e Melo - PPGZ, UFG, Goiânia-GO. 

*Outros professores ou pesquisadores poderão ser convidados.   

  

EMENTA  

 

Compreende os estudos da fisiopatologia da reprodução animal. Os tópicos abordados permitem a 

atualização da compreensão do funcionamento do sistema reprodutivo através de uma visão 

moderna dos processos fisiológicos e de suas interfaces com o ambiente, a nutrição e as técnicas de 

reprodução assistidas.  

  

OBJETIVOS  

 

Geral  

Proporcionar um conhecimento da fisiopatologia de bovinos, explorando os estudos mais  

recentes, que contemplam ferramentas moleculares associadas as metodologias clássicas. Ainda, 

estabelecer paralelo entre as técnicas de reprodução assistidas em bovinos com as usadas em outras 

espécies, inclusive com humanos. A disciplina visa ainda, proporcionar uma compreensão básica, 

porém, relevante sobre o tema reprodução nas diferentes áreas: produção, biológica e clínica.   
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Objetivos Específicos  

Ao final da disciplina o aluno deverá ter a competência de:   

• Ter uma visão crítica sobre diagnóstico de patologias e embasamento para “pensar” 

alternativas para tratamento dentro de um sistema de produção;   

• Ter noção de que a reprodução animal serve como modelo para a reprodução humana;   

• Entender a importância da reprodução animal para as diferentes áreas do conhecimento;  

  

ESTRATÉGIAS DE ENSINO REMOTO 

 

A disciplina on-line será ministrada de forma síncrona. Além do conteúdo síncrono, serão utilizados 

recursos audiovisuais como vídeos gravados e também disponíveis em plataformas on-line.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS  

 

Aulas teóricas expositivas, ministradas exclusivamente de forma remota, através da plataforma 

“Google Meet”. O link será disponibilizado no SIGAA.  

  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

Os discentes apresentarão em duplas, um artigo selecionado pelo docente, referente ao tema da aula 

teórica. A apresentação será de 30 minutos, com mais 30 minutos para a discussão. Ao final da 

disciplina, cada discente deverá apresentar 2 artigos. A nota final (NF) será composta pela média 

aritmética das avaliações das 2 apresentações, conforme descrito a seguir:  

   

Nota Final = (Artigo I + Artigo II) /2  

  

Os conceitos serão publicados no SIGAA e a aprovação estará condicionada às normas do 

Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação (PPGCA) vigente na Universidade Federal de Goiás 

(Conceito A (nota entre 9 e 10), Conceito B (nota entre 7,5 e 8,9), Conceito C (nota entre 6 e 7,4), 

Conceito D (nota abaixo de 5,9). Será aprovado na disciplina o aluno que obtiver, no mínimo, 

conceito C e freqüência igual ou superior a 85%. A frequência será verificada através do relatório 

emitido pela plataforma “Google Meet”, em qualquer momento durante o período de aula.  

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1- Revisão fisiologia da reprodução animal;   

2- Patologias do sistema reprodutivo do macho;  

3- 3-  Patologias do sistema reprodutivo da fêmea;  

4- Reconhecimento embrio materno da gestação: A comunicação entre o ambiente uterino e 

concepto muito além do interferon tau em bovinos;  

5- Fisiologia e monitoramento dos processos imunológicos ligados à reprodução em bovinos;  

6- Influência do estresse térmico na fisiologia reprodutiva e produtividade;  

7- Efeito do ambiente, nutrição e manejo na reprogramação epigenética de gametas e embriões.  

8- Desafios da produção de embriões nos sistemas in vitro e in vivo;  

* Sujeito a alterações ao longo do semestre  
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BIBLIOGRAFIA SUGERIDA  

Básica 

▪ HAFEZ, E.S. E; HAFEZ, B. Reprodução animal. 7. ed. Manole: São Paulo, 513 p.,  2004. 
 

▪ GONÇALVES P.B.D., FIGUEIREDO J.R., FREITAS V.J.F. Biotecnias Aplicadas a Reprodução 

Animal. 2ª Edição, Editora ROCA, 395p, 2008.  
 

▪ SENEDA M.M., SILVA-SANTOS, K. C., RAFAGNIN L. S. Biotechnology of Animal 

Reproduction. 1ª Edição, Editora Nova Publisher’s, 346p, 2016.  

 

Complementar  

▪ Anais dos Encontros da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões - 

http://www.sbte.org.br/anais  
 

▪ Revista Brasileira de Reprodução Animal- http://cbra.org.br/portal/publicacoes/rbra/colecao.html 

▪ Trabalhos de revisões publicados em periódicos com acesso liberado pelo UFG (EDUROAM) 
 

 

Artigos Avaliações 

▪ Laporta J. et al., 2020. Late-gestation heat stress impairs daughter and granddaughter lifetime 

performance. J Dairy Sci. 2020 Aug;103(8):7555-7568. 

▪ Pascottini OB, LeBlanc SJ., 2020. Modulation of immune function in the bovine uterus peripartum. 

Theriogenology. 1;150:193-200. 

▪ Ribeiro et al., 2018. Physiological and cellular requirements for successful elongation of the 

preimplantation conceptus and the implications for fertility in lactating dairy cows. Animal 

Reproduction, 15, 765.  

▪ Roth Z., 2016. Effect of Heat Stress on Reproduction in Dairy Cows: Insights into the Cellular and 

Molecular Responses of the Oocyte. Annu Rev Anim Biosci. 5:151-170. 

▪ Sakatani M., 2017 Effects of heat stress on bovine preimplantation embryos produced in vitro. J 

Reprod Dev. 19;63(4):347-352.  

▪ Santos JE, et al., 2010. Applying nutrition and physiology to improve reproduction in dairy 

cattle. Soc Reprod Fertil Suppl. 2010;67:387-403.  

▪ Sartori et al., 2002. Fertilization and Early Embryonic Development in Heifers and Lactating 

Cows in Summer and Lactating and Dry Cows in Winter. J. Dairy Sci. 85:2803–2812.  

 

* Sujeito à alteração ao longo do semestre.  

 

 

 

  

Goiânia, 16 de julho de 2021.  

 

  

  

_____________________________________________  

Prof. Dr. José Felipe Warmling Sprícigo Coordenador 

da Disciplina  

http://www.sbte.org.br/anais
http://cbra.org.br/portal/publicacoes/rbra/colecao.html

