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Protocolo de Intenção para Integração dos Cursos de Zootecnia da
Amazônia Legal

Os Coordenadores de Cursos de Graduação em Zootecnia da Amazônia Legal
apresentam o presente protocolo de intenção, formalizando a Rede Amazônica de Ensino de
Zootecnia (RAEZ), da qual poderão participar os seguintes cursos:
1) No Estado do Acre:
a. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC
i. Campus de Rio Branco
2) No Estado do Amazonas:
a. Universidade Federal do Amazonas – UFAM
i. Campus de Manaus
ii. Campus de Parintins
3) No Estado do Pará
a. Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida – FESAR
i. Campus de Redenção
b. Universidade da Amazônia – UNAMA
i. Campus de Belém
c. Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA
i. Campus de Santarém
d. Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA
i. Campus de Xinguara
e. Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA
i. Campus de Belém
ii. Campus de Parauapebas
iii. Campus de Paragominas
4) No Estado de Rondônia
a. Faculdade da Amazônia – FAMA
i. Campus de Vilhena
b. União das Escolas Superiores de Rondônia – UNIRON
i. Faculdade de Educação de Porto Velho
c. Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA
i. Campus de Porto Velho
d. Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR
i. Campus de Presidente Médici
5) No Estado de Roraima
a. Universidade Federal de Roraima – UFRR
i. Campus de Boa Vista
6) No Estado do Tocantins
a. Faculdade Católica do Tocantins – FACTO
i. Campus de Palmas

III Congresso de Zootecnia da Amazônia
IV Seminário de Ensino de Zootecnia da Amazônia
Parauapebas – PA 13, 14 e 15 de outubro de 2016
__________________________________________________________________________________

b. Universidade Federal do Tocantins – UFT
i. Campus de Araguaína

DA FINALIDADE
Alcançar a excelência em ensino de Zootecnia nos cursos de graduação, assegurando
a formação de profissionais Zootecnistas capacitados ao desenvolvimento da produção animal
na Amazônia Legal.
DOS OBJETIVOS
I.

II.

III.
IV.

Permitir o intercâmbio de discentes e docentes da RAEZ para a difusão do
conhecimento gerado nas IES sobre a produção animal na Amazônia com
sustentabilidade.
Ser ponto de apoio aos coordenadores de cursos de Graduação em Zootecnia na
formação e atualização dos cursos, por meio de troca de experiências entre os
integrantes da RAEZ.
Fortalecer as discussões sobre novas metodologias de ensino voltadas para a
melhor formação dos futuros Zootecnistas na Amazônia Legal.
Subsidiar os gestores das Instituições de Ensino Superior na definição de
prioridades de infraestrutura mínima para a execução das ações que venham a
ser geradas por este protocolo de integração dos cursos de graduação em
Zootecnia.

DAS METAS
I.

II.

III.

Consolidar o Congresso de Zootecnia da Amazônia como evento anual,
prioritário para discentes e docentes dos Cursos de Graduação em Zootecnia
na Amazônia Legal a partir de 2017.
Consolidar o Seminário de Ensino de Zootecnia como principal ponto de apoio
e capacitação dos coordenadores de cursos e gestores de ensino de Zootecnia
na Amazônia.
Consolidar a RAEZ como fórum de discussão e subsídio a decisões, no âmbito
das IES, pertinentes ao bom funcionamento dos cursos de Zootecnia na
Amazônia Legal.

DAS PROPOSTAS
Para que os objetivos sejam alcançados, faz-se necessário, no âmbito das IES, a
aprovação deste Protocolo, a ser oficializado nos órgãos colegiados Superiores. O instrumento
deverá ser firmado pelos gestores das IES que ofertam cursos de Zootecnia na Amazônia

III Congresso de Zootecnia da Amazônia
IV Seminário de Ensino de Zootecnia da Amazônia
Parauapebas – PA 13, 14 e 15 de outubro de 2016
__________________________________________________________________________________

Legal, e servirá de base legal para a abertura de editais específicos de auxílio financeiro aos
discentes e docentes para viabilizar as atividades integradas entre os cursos de Zootecnia.
Alguns exemplos das iniciativas a serem tomadas pelos gestores de ensino
(coordenadores, diretores e pró-reitores de Ensino, Pesquisa ou Extensão) que impulsionariam
a qualidade dos cursos de graduação em Zootecnia de suas IES:
I.

Ofertas de editais específicos que auxiliem os estudantes financeiramente na
mobilidade acadêmica entre os cursos de zootecnia da Amazônia legal, para
executar Estágio Supervisionado Obrigatório, Trabalho de Conclusão de
Curso ou mesmo cursar disciplinas optativas.

II.

Facilitar o intercâmbio de docentes para execução de pesquisas e atividades de
extensão, como exemplos minicursos ou dias de campo, entre os cursos de
zootecnia da Amazônia Legal

III.

Privilegiar o financiamento de atividades relacionadas ao ensino, pesquisa,
extensão integrados entre participantes do protocolo, como o próprio
Seminário de Ensino, o Congresso de Zootecnia e formação de redes de
pesquisa que voltem suas análises ao desenvolvimento da produção animal na
Amazônia.

IV.

Apoiar a capacitação de coordenadores de cursos participantes da RAEZ.

O Protocolo busca direcionar as IES sobre as necessidades prementes de capacitação
em ensino, pesquisa e extensão em Zootecnia, e coloca a RAEZ como referência nesta
capacitação voltada à produção animal na Amazônia.
Os Coordenadores participantes da RAEZ devem difundir o presente protocolo e
buscar formas de viabilizar a assinatura do mesmo em sua IES de origem. A RAEZ oferecerá
as informações necessárias para auxiliar nos trâmites de forma a oficializar o protocolo no
Congresso de Zootecnia da Amazônia 2017.

Parauapebas – PA, 14 de outubro de 2016.

