
CURSO DE  ZOOTECNIA  - UFPR 
  

 O setor agro-industrial é 
responsável por uma parcela 
significativa da economia e da mão 
de obra ocupada em todo o mundo.  

 
 
Neste contexto, o Brasil ocupa 

lugar de destaque na produção 
agropecuária e na agroindústria 
mundial, isso foi conseguido 
desenvolvimento de tecnologias 
específicas para produção e 
utilização econômica dos produtos 
de origem animal, ou seja, graças ao 
trabalho de profissionais ligados à 
área de zootecnia.  

 
 
Devido a necessidade 

crescente de produção de alimentos 
a produção animal continuará sendo 
uma atividade de grande importância 
na economia nacional e 
internacional.  

 
 
O Curso de Zootecnia do Setor 

de Ciências Agrárias da UFPR conta 
com estrutura já implantada e em 
funcionamento, reconhecida em todo 
Brasil pela sua qualidade de ensino, 
pesquisa e extensão, no que diz 
respeito a laboratórios, fazenda 
experimental, bibliotecas e recursos 
humanos.  

 

 
 
 
 
Esta estrutura, somada à 

qualificação docente do 
Departamento de Zootecnia, 
referência nacional e internacional 
na área de produção animal, é capaz 
de garantir uma formação sólida ao 
futuro profissional Zootecnista para 
atuar nos mais diversos campos que 
esta profissão oferece. 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
 
 O Zootecnista é um 
profissional de nível superior capaz 
de gerar e aplicar conhecimentos e 
tecnologia na obtenção econômica e 
ecológica de produtos de origem 
animal. Sua atividade está 
diretamente ligada ao sistema agro-
industrial, desde a obtenção de 
matérias primas com alta qualidade 
e produtividade, até a 
industrialização e sua 
comercialização. 
 
 
 
 
 
 

MERCADO DE TRABALHO 
PARA O ZOOTECNISTA 

 
Os principais campos de 

atividade do Zootecnista são os 
seguintes:  

 
� promoção do melhoramento dos 

rebanhos, para produção de 
animais precoces resistentes e de 
elevada produtividade;  

� formulação, preparo, e controle 
de qualidade das rações para 
animais visando melhorar a 
produtividade;  

� elaboração, administração e 
execução de projetos 
agropecuários na área de 
produção animal;  

� supervisão, planejamento e 
execução de pesquisas visando 
gerar tecnologia e orientações à 
criação de animais;  

� desenvolvimento de atividades de 
assistência técnica e extensão 
rural na área de produção animal;  

� implantação e manejo de 
pastagens; 

� administração de propriedades 
rurais;  

� regência de disciplinas ligadas a 
produção animal, no âmbito de 
graduação, pós-graduação e em 
quaisquer níveis de ensino. 



 

NÚMERO DE VAGAS 
Serão oferecidas 45 vagas, em 

uma entrada anual. 
 
CARGA HORÁRIA 

O Curso de Zootecnia possui 
carga horária de disciplinas 
obrigatórias básicas e 
profissionalizantes de 3.088 horas.  

 
São oferecidas 1455 horas de 

disciplinas optativas das quais o 
aluno deverá cursar 470 horas.  

 
Além disso o(a) aluno(a) 

deverá integralizar 150 horas em 
outras atividades complementares, 
como estágios voluntários, bolsas 
de pesquisa e monitoria e outras 
atividades ligadas à área de 
formação profissional.  

 
Finalmente o(a) aluno(a) 

efetua o Estágio Curricular 
Obrigatório, com um total de 450 
horas, no qual deverá utilizar os 
conhecimentos acumulados em uma 
atividade específica de atuação, 
sob supervisão de um profissional 
responsável. 

 
DURAÇÃO DO CURSO 

O Curso é semestral com 
duração de 5 anos, sendo o último 
semestre reservado ao estágio 
curricular obrigatório. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informações 
 
 
Universidade Federal do Paraná 
Setor de Ciências Agrárias 
Departamento de Zootecnia 

 
Rua dos Funcionários, 1540 
Bairro Juvevê – Curitiba 

CEP 80.035-050 
 

���� (041) 350 56 29 

���� (041) 252 36 89 
 

���� depzoot@agrarias.ufpr.br 
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Produção animal com 
tecnologia e eficiência 


