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Missão
Formar profissionais que estejam preparados para atuar nas áreas acadêmicas, científicas e profissionais
e que possam integrar os seus conhecimentos aos aspectos da realidade regional e global, a fim de
melhorar de forma sólida e sustentável a produção zootécnica para atender as necessidades da
sociedade.
Desafio estratégico
Tornar-se referência nacional na formação de profissionais nas diferentes áreas de produção animal,
capazes do desenvolvimento de novas tecnologias, bem como na aplicação destes conhecimentos
gerados para a melhoria da produção animal local e regional.
Valores
Desenvolvimento de um profissional capaz de atuar tanto no aspecto técnico-científico quanto na ética
e responsabilidade social para que atenda as demandas da sociedade e que consiga manter a
sustentabilidade da produção animal.
Política
Desenvolvimento da ciência, da tecnologia, dentro dos vários ramos da Zootecnia e a sua divulgação
para a sociedade.

Diretrizes
1. Ensino

2. Pesquisa

Metas
1.1. Consolidar o
Departamento
com a melhoria
da
reestruturação
dos
seus
Laboratórios, já
que
recentemente a
maioria
dos
Laboratórios do
Departamento
foram alocados
em um novo
bloco do Setor
(Bloco IV), e
outros passaram
por reformas.
1.2. Melhorias na
condição
de
ensino
do
Departamento
com o incentivo
para que os
docentes usem
novas tecnologias
que melhorem a
didática
e
compreensão dos
alunos
pelo
conteúdo
ministrado.
2.1. Consolidação
dos Programas
de
Pósgraduação
em
Aquicultura
e
Desenvolvimento
Sustentável
e
Ciência Animal;
2.2. Ampliar a
participação dos
docentes
do
departamento

Indicadores
Melhor
atendimento das
aulas práticas das
disciplinas
dos
Cursos atendidos
pelo
Departamento.

Ações
Busca
de
financiamento
para a compra de
equipamentos
por meio de
editais
e
parcerias
com
empresas
privadas

Acompanhamento
Todos
os
professores
do
Departamento

Auto-avaliação
das atividades de
ensino
pelos
alunos
e
professores

Avaliação
Professores
do
permanente dos Departamento.
aspectos
pedagógicos das
disciplinas
ministradas pelo
Departamento.

Produção
científica
e
tecnológica de
qualidade;
Inserção
de
todos
os
professores do
Departamento
em Programas de
Pós-Graduação;
Ampliar
a
participação dos

Desenvolvimento Todos
os
de atividades de professores
do
pesquisa e busca Departamento.
de
apoio
financeiro
por
meio de editais e
parcerias
com
empresas
privadas
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nos Programas
de
Iniciação
Científica
e
Tecnológica.

3. Extensão

3.1. Consolidação
de projetos e
programas
de
extensão
no
departamento de
Zootecnia;
3.2.
Desenvolvimento
de mais projetos
e programas de
extensão
nas
diversas áreas de
alcance
do
departamento
junto a produção
animal.

docentes
do
departamento
nos Programas
de
iniciação
cientifica
e
tecnológica;
Desenvolver
novas
tecnologias
e
patentes
Impacto
dos
projetos
e
programas
de
extensão
nas
cadeias
produtivas
de
produção animal.

Inserção
de Todos
os
professores
e professores
do
alunos
no Departamento.
contato com a
comunidade, em
projetos
e
programas
de
extensão;
Busca
de
financiamento
das
atividades
por meio de
editais
e
parcerias
com
empresas
privadas
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