	
  

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal
Ementa de Disciplina
Nome: Seminário em Reprodução Animal I
Sigla: CCV 874
Créditos: 2
Carga horária: 30 horas
Professor responsável: Marc Roger Jean Marie Henry
Disciplina obrigatória: Não
Ementa: A disciplina aborda, de forma ampla e aplicada o treinamento do aluno em
revisão e análise critica de bibliografia científica na preparação de seminários escritos e
com apresentação oral, sobre marcos teóricos em temas considerados relevantes e
contemporâneos relativos à reprodução animal. A ênfase primária reside na seleção,
leitura crítica, compilação e apresentação escrita e oral consubstanciada de um
determinado tema, de forma a capacitar o aluno na sua preparação para compor
trabalhos inerentes a disciplinas, bem como ao seu projeto de dissertação/tese, em
formato academicamente aceitável para a instituição e órgãos de fomento.
Bibliografia:
Periódicos - Artigos específicos e atualizados de periódicos da área, ressaltando-se
aqueles de maior destaque:
Acta Veterinaria Scandinavica
Andrology
Animal Reproduction Science
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Biology of Reproduction
Cornell Veterinarian
Elevafe et Insemination
International Journal Fertility
Japanese Journal Veterianry Research
Journal Animal Science
Journal Reproduction Fertility
Journal Reproduction Fertility Supplementum
Physiological Reviews
Recent Progress in Hormone Research
Theriogenology
Veterinary Record
Anais de Congresso - Artigos específicos e atualizados de anais de congresso da área,
ressaltando-se aqueles de maior destaque:
CBRA
ICAR
SBTE
SBZ
Outros: Livros e periódicos específicos sobre redação e apresentação de trabalhos
acadêmicos e científicos.
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