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CERTIDÃO
Certifico que a presente resolução foi
afixada em local de costume, neste
Centro e disponibilizada na página:
www.cca.uem.br, no dia 21/07/2017.

Aprova alteração curricular no Programa
de Pós-graduação em Zootecnia (PPZ),
referente a criação de disciplina.

Elisângela Rufato Martelozzi
Secretária.

Considerando o conteúdo do Processo nº 1.736/1992-PRO – vol. 6;
considerando o Ofício nº 011/2017-PPZ;
considerando a aprovação do Conselho Acadêmico do Programa de PósGraduação em Zootecnia, em reunião realizada no dia 26/06/2017;
considerando o artigo 48 da Resolução nº 008/2008-COU;
considerando a reunião do Conselho Interdepartamental do Centro de
Ciências Agrárias, realizada em 19 de julho de 2017.
O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
APROVOU E EU, DIRETOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1º- Aprovar alteração curricular no Programa de Pós-graduação em
Zootecnia (PPZ), referente a criação da disciplina, conforme segue:
Disciplina
Nível
Carga horária
Departamento
Número de créditos
Ementa

Meliponicultura
Doutorado
60 h
DZO
Teórico:
2
Prático:
1
Total:
3
Métodos de produção e pesquisa em meliponicultura.
Discutir e entender novas tecnologias para aumento da
produção, espécies com potencial econômico, organização
social, genética comportamental e bioquímica, defesa,
reprodução, instalação do meliponário, manejo, multiplicação
e revisão, suplementação alimentar e produtos.
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Programa

fls. 02

Parte Teórica:
Espécies de meliponíneos com potencial econômico, a
escolha das espécies; jataí (nome científico, Tetragonisca
angustula e Tetragonisca fiebrigi), borá (Tetragona clavipes),
guaraipo (Melipona bicolor bicolor), mandaçaia (Melipona
quadrifasciata), jandaíra nordestina (Melipona subnitida),
tubuna (Scaptotrigona bipunctata), uruçu-cinza ou uruçucinzenta (Melipona fasciculata), uruçu-amarela (Melipona
rufiventris),
uruçu-do-nordeste
(Melipona
scutellaris),
Aquisição de colônias; Modelos de colmeias; biologia e
comportamento das abelhas sem ferrão, a organização
social das abelhas sem ferrão, nidificação e formas de
defesa dos meliponíneos, criação e manejo racional de
abelhas sem ferrão, genética e seleção em abelhas sem
ferrão, doenças e inimigos naturais, produtos e comércio,
abelhas sem ferrão e a polinização, suplementação
alimentar. Preparação de isca para meliponíneos. Legislação
para produção e comercialização de mel de abelhas sem
ferrão; Legislação para produção, multiplicação, comércio e
transporte de colônias de abelhas sem ferrão.
Parte Prática:
Posicionamento de colmeias, proteção contra inimigos,
multiplicação de colônia, transferência de colônia de ninhos
naturais para colmeias racionais, coleta de mel, pólen e/ou
geoprópolis, revisão de colônias. Produção e Introdução de
rainhas; Coleta de pólen; Visita a um meliponário comercial;
Filmes sobre meliponicultura e polinização.

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Maringá, 19 de julho de 2017.

Altair Bertonha
Diretor
ADVERTÊNCIA:
O prazo recursal termina em
o
28/07/2017. (Art. 95 - § 1 do
Regimento Geral da UEM).
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