
  

  

 
Zootecnia 

Descrição 
 
A Zootecnia é um curso da área de Ciências Biológicas, que lida 
especificamente com a produção animal. A graduado em zootecnia tem 
todo conhecimento para administrar e interferir nas cadeias produtivas 
animais, como avicultura, suinocultura, psicultura e bovinocultura leiteria 
e de corte.  
A Graduação em Zootecnia tem como seus pilares como: 
Nutrição Animal; 
Reprodução Animal; 
Sanidade Animal; 
Ambiência; 
 

Objetivos Gerais 
 

O curso de Zootecnia visa formar profissionais que tenha as seguintes 
atribuições: 

Melhorar a cadeia de seleção e reprodução animal; 

Aumentar o conhecimento em nutrição animal; 

Favorecer o bem estar animal e ambiental; 
 

Objetivos Específicos 
O curso de Zootecnia visa formar profissionais que tenha as seguintes 

atribuições: 

 

→Melhorar a cadeia de seleção e reprodução animal; 

→Aumentar o conhecimento em nutrição animal; 

→Favorecer o bem estar animal e ambiental; 

 
 
 
 

  

 
 Local: Araras 

 
 

 

 

Valor 
De: R$1.397,29 

Por: R$1.117,83 
 

 

 

 

Pague apenas 

R$558,92* 
  

 

 

*Fale com um consultor 
pelo Whatsapp: (19) 
3321-8073 e veja as 
formas de financiamento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Perfil Profissional 
O Curso de Zootecnia deve assegurar a formação de um profissional que 
possuam as habilidades especificas: 

Respeitar os conceitos éticos da profissão; 

Ter habilidades de nutrição animal e formulação de dietas animais; 

Realizar o melhoramento genético animal; 

Planejar construções que atendam as necessidades da produção 
animal; 

Elaborar projetos que visem atender o bem estar animal e ambiental; 

•  

Ambiente de Atuação 
A Zootecnia está associada a toda cadeia de produção animal. Ela atua 

desde a reprodução ao abate. 

 O Zootecnista pode atuar no campo como gerente de linhas de 

produção de bovino de leite e de corte, na cadeia de produção de ovos 

e carne de frango, como também em suinocultura.  

 Este profissional também atua na conservação da fauna 

silvestre sendo em zoológicos ou centros de proteção animal, atuando 

na nutrição e bem estar desses animais. 

 Ele pode atuar em abatedouros ou indústria de produtos 

alimentícios de origem animal, lidando com o processamento e 

transformação desses produtos. 
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