
 

PLANO DE ESTUDOS 
 

Mestrado em Zootecnia 
Área de Concentração: Ciência e Produção Animal 

Tipo de plano: 
 Original Alteração de plano 

Identificação: 
Nome:  
Id UDESC:  

Linha de pesquisa:  
 Nutrição e alimentação Animal 

 Sistemas de produção animal 

 Melhoramento genético, reprodução e desafios sanitários na produção animal 

Comitê de orientação acadêmica: 
Orientador(a):  
Coorientador(a):   Instituição do coorientador(a):  

Proficiência em língua inglesa 
Estou ciente de que, pelas normas vigentes da UDESC, devo validar exame de proficiência em 

língua inglesa no prazo de 1 (um) ano após ingresso no programa. 

 Estou ciente 

Disciplinas a serem cursadas3: 
NOME Cred PPGZOO

4
 Outra instituição

5
 

Docência Orientada 2 x  

Estatística Aplicada 3 x  

Metodologia da Pesquisa Científica 2 x  

Seminários 2 x  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total de créditos    

1
Exigência de número de créditos mínimos do programa: 24, dentre os quais, 9 são oriundos das 

disciplinas obrigatórias do programa, já listas no modelo. 

2
Caso seja disciplina do PPGZOO, marque apenas um “x”.  

3
Se a disciplina for de outro Programa de pós-graduação, coloque as abreviações do programa e 

instituição. 

Este documento não requer inserção de assinatura eletrônica de nenhuma das partes, devendo ser 

enviado pelo aluno(a) interessado. Assinatura do(a) orientador(a) será solicitada pelo SGPE. 
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