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R E S O L U Ç Ã O  Nº  026/2017-CI/CCA 

CERTIDÃO 

Certifico que a presente resolução foi 
afixada em local de costume, neste 
Centro e disponibilizada na página: 
www.cca.uem.br, no dia 12/05/2017. 

   Elisângela Rufato Martelozzi 
              Secretária 

  Aprova alteração curricular do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência de 
Alimentos (PPC), referente a criação de 
disciplina. 

          

Considerando o conteúdo do Processo nº 929/2009-PRO – vol. 5; 

considerando a Resolução no 009/2010-CI/CCA; 

considerando a Resolução nº 086/2017-PPC; 

considerando o Ofício no 014/2017-PPC; 

considerando o artigo 48 da Resolução nº 008/2008-COU; 
considerando reunião do Conselho Interdepartamental do Centro de Ciências 

Agrárias, realizada em 03 de maio de 2017; 
 
O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
APROVOU E EU, DIRETOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

Art. 1º- Aprovar a alteração da grade curricular do Programa de Pós-
Graduação em Ciência de Alimentos (PPC), referente a criação de disciplina, 
conforme segue: 

Disciplina Tópicos Especiais – Comportamento dos Consumidores 
de Carne na Europa e na América do Sul. 

Nível Mestrado e Doutorado 

Carga horária 15h 

Departamento DZO 

Número de créditos Teórico: 01 Prático: 00 Total: 01 

Ementa Diferentes sistemas de produção de carne nos continentes 
europeus e da América do Sul. Raças bovinas com aptidão 
para produção de carne. Aspectos relacionados ao 
comportamento dos agentes envolvidos na produção de 
carne bovina. Características peculiares dos diferentes 
sistemas de produção de animais domésticos. 
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/...cont. da RESOLUÇÃO  Nº  026/2017-CI/CCA    fls. 02 

Programa 1. Conceito de raça, classificações raciais e sistemáticas de 
Baron. Algumas idéias velhas da velha Europa. 
(Definição de raças, idéias básicas, principais classificações 
raciais, sistemática de Baron para o estudo racial: peso, perfil 
e proporções). 
 
2. História da domesticação e da criação das raças. A 
morfologia e sua importância e valorização. 
(De onde e porque se cria de gado e a domesticação. 
Importância da morfologia na Produção Animal. Sistemas 
básicos de valorização e morfológica: comparação, 
classificação linear, cartas de pontuação, exemplo da 
Frison). 
 
3. As raças ao redor do mundo. 
(Raças europeias, raças Africanas, raças espanholas, raças 
de tourada). 
 
4. Raças ovinas mundiais. 
 
(Tipos ovinos mundiais, raças espanholas). 
5. Efeito da raça na qualidade da carne 
 
A raça como fator de variação na qualidade da carcaça e na 
carne. Relações fenotípicas. 
 
6. Produção bovina na Espanha. 
 
7. Importância do sistema de produção na qualidade da 
carne. 
 
8 Influência do país e cultura do consumidor na aceitação da 
carne. Opinião do consumidor. (Expectativas). 

         
Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Dê-se ciência. 
Cumpra-se.      

    Maringá, 03 de maio de 2017. 
 

 ADVERTÊNCIA: 

O prazo recursal termina em 

19/05/2017. (Art. 95 - § 1
o
 do 

Regimento Geral da UEM) 

     

   Altair Bertonha 

         Diretor 

 


