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OBJETIVOS 

1. GERAL 
Permitir aos alunos do curso de Zootecnia da UFRA, uma base teórica obre a fisiologia da reprodução animal, dentro 
de uma visão holística e crítica. Deste modo, busca-se não apenas o entendimento do sistemas reprodutor e suas 
relações com os demais sistemas orgânicos, em seus aspectos bioquímicos (celulares e moleculares) e 
morfofisiológicos de tecidos e órgãos, mas a compreensão das interrelações entre os sistemas orgânicos, o modo de 
vida do animal e suas interfaces com o meio ambiente e com os sistemas de produção, no que tange o desempenho 
reprodutivo de indivíduos e plantéis, com ênfase na Amazônia. 

2. ESPECÍFICOS  
Maior conhecimento específico do funcionamento do sistema reprodutor e dos fatores endógenos e exógenos 
interferentes no desempenho reprodutivo dos animais. Domínio de base teórico-prática mínima para os desafios 
relacionados à aplicação desse conhecimento voltado aos diversos usos zootécnicos dos animais, considerando seu 
ambiente e as circunstâncias em que a função reprodutiva seja mobilizada e modulada para a geração de trabalho e/ou 
produtos.  
Oferecer vivências que permitam assegurar ao aluno melhor capacidade de leitura, interpretação e redação de textos 
em caráter técnico-científico; desenvolver técnicas de comunicação social em geral, especialmente audiovisual, 
mediante concepção e apresentação vivencial de temas, apresentação de seminários, entre outros, em temas conexos 
com a disciplina; exercitar trabalho em equipe e demais oportunidades de convivência, que contribuam para promover 
o autocontrole, a tolerância, a solidariedade e demais habilidades nas relações interpessoais, fundamentais ao 
equilíbrio emocional do aluno. 

EMENTA 

Fisiologia da reprodução – generalidades; Fisiologia da reprodução – machos; Fisiologia da reprodução – fêmeas; 
Fisiologia comparada da reprodução e lactação; Fisiologia da reprodução - ambiente – Parte I; Fisiologia da 
reprodução – ambiente e sistemas de produção – Parte II; Fisiologia da reprodução – sinalizadores; Tópicos avançados 
em fisiologia da reprodução; Início dos estudos com Biotecnologia da Reprodução; Tópicos avançados em fisiologia 
da reprodução, biotécnicas da reprodução – inseminação artificial, noções e coleta de embriões e fertilização in vitro. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. TEÓRICO 
A) Fisiologia da reprodução - generalidades  



Introdução à fisiologia reprodutiva  
Neuroendocrinologia da reprodução  
Anatomia funcional da reprodução de machos e fêmeas  
Ciclos reprodutivos  
B) Fisiologia da reprodução - machos  
Processos reprodutivos em machos  
Neuroendocrinologia da reprodução de machos  
Puberdade  
Espermatogênese  
Sêmen e secreção seminal  
Espermograma  
Comportamento sexual  
Ereção, cópula e ejaculação  
Biotécnicas de controle da reprodução em machos: processos in vivo e in vitro  
Tópicos avançados nos processos reprodutivos de fêmeas de interesse zootécnico  
C) Fisiologia da reprodução - fêmeas  
Processos reprodutivos em fêmeas  
Neuroendocrinologia da reprodução de fêmeas  
Puberdade  
Oogênese e foliculogênese  
Maturação folicular, ovulação e atividade lútea  
Fecundação e desenvolvimento embrionário pré- e pós-implantação  
Comportamento sexual  
Ciclos sexuais  
Gestação, parto e puerpério  
Biotécnicas de controle da reprodução em fêmeas: processos in vivo e in vitro  
Tópicos avançados nos processos reprodutivos de fêmeas de interesse zootécnico  
D) Fisiologia comparada da reprodução e lactação 
Reprodução comparada em mamíferos domésticos 
Reprodução comparada em aves de granja 
Reprodução de espécies silvestres  
Fisiologia comparada da lactação – mamíferos domésticos de aptidão leiteira  
A glândula mamária 
Lactação e seu controle 
E) Fisiologia da reprodução e lactação - ambiente  
Mecanismos endógenos e exógenos que afetam a produção leiteira  
Tópicos de reprodução aplicados à produção animal nos trópicos 
Tópicos de fisiopatologia da reprodução nos trópicos 
Tópicos avançados em fisiologia da reprodução e da lactação  
F) Fisiologia da reprodução – ambiente – Parte I  
Contexto ambiental: balanço energético e reprodução  
Puberdade e reservas energéticas  
Inibição da reprodução em função do balanço energético  
G) Fisiologia da reprodução - ambiente e sistemas de produção – Parte II  
Introdução - Reprodução animal e o contexto ambiental: integração de fatores  
ambientais em mamíferos e aves  
Fotoperíodo e outros sinais sazonais  
Influências ambientais e sociais sobre a estação reprodutiva e a função imune  
Espécies zootécnicas e a sazonalidade reprodutiva  
H) Fisiologia da reprodução – sinalizadores  
Integração de sinais quimiossensórios e hormonais no controle do comportamento sexual do macho  
Ativação comportamental do eixo neuroendócrino na fêmea  
Feromônios e a reprodução de animais domésticos e silvestres 



2. PRÁTICO 
- O sistema reprodutor será alvo de práticas (dinâmicas vivenciais), em equipe, para que os alunos adquiram habilidade 
na identificação de estruturas e sejam capazes de reconhecer respostas orgânicas relacionadas ao controle 
neuroendócrino deste sistema, além de fatores interferentes na função reprodutiva, mediante agentes endógenos e 
exógenos.  
- Aulas práticas envolvendo atividades de laboratório, de campo e/ou estudos dirigidos prático-teóricos de natureza 
geral serão programadas podendo englobar as atividades abaixo discriminadas:  
- Princípios básicos de instrumentos e procedimentos de laboratório, no diagnóstico e na rotina reprodutiva em animais 
de fazenda, de laboratório ou silvestres, e de suas aplicações práticas.  
 - Vivências demonstrativas de laboratório ou campo, utilizando-se animais de plantéis diversos (científicos, de 
produção ou conservação), manequins e peças anatômicas de coleções, animais inteiros post-mortem (ou suas partes) 
obtidas em matadouros ou mediante serviços da UFRA, visitas diversas a criadouros, unidades demonstrativas, 
instituições de P&D, colheita e análise de material biológico, entre outras.  
- Elaboração de relatórios sobre as diferentes vivências prático-teóricas ao longo da disciplina.  
- Exposição, grupos de discussão e práticas vivenciais relacionadas à rotina dos projetos de pesquisa e/ou de extensão 
da equipe do Laboratório de Fisiologia Animal, no sentido de estimular o aluno à iniciação científica e atividades de 
extensão universitária. 
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