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 Para muitos acadêmicos, alguns conteúdos abordados na disciplina VET02 228 – Inspeção e Tecnologia 

de carnes, pescados e derivados do curso de graduação em Medicina Veterinária tornam-se de difícil entendimento 

quando apresentados somente na forma teórica ou diagramas. Além disso, a grande quantidade de material e a 

necessidade de visualizar alguns procedimentos exigem que os docentes organizem “visitas técnicas” em 

estabelecimentos como Matadouros-frigoríficos e entrepostos para oportunizar aos alunos uma experiência in loco 

antes de serem inseridos no mercado de trabalho.  

 Com a possibilidade da inclusão de uma parte da disciplina via TCI o aluno poderá acompanhar, através 

da visualização de vídeo-aulas, aplicações práticas e teóricas aos procedimentos realizados pelo Médico 

Veterinário durante a inspeção ante e post mortem de bovinos. Neste contexto, o presente trabalho tem como 

objetivo apresentar de forma teórico-prática os conceitos e leis vigentes da inspeção ante e post mortem de bovinos, 

atividade exclusiva do Médico Veterinário; bem como as linhas de inspeção (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J); técnicas 

de exames e critérios de julgamento das carcaças e vísceras de bovinos; além de elucidar as principais lesões e 

patologias encontradas nas carcaças e vísceras. 

 O conteúdo descritivo foi elaborado baseado no Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA) abordando de forma teórica os assuntos supra citados. Para seleção das imagens serão 

realizadas filmagens das atividades práticas   de um Matadouro Frigorífico de bovinos, relacionando-as com o 

conteúdo teórico. Posteriormente serão incluídos os áudios e a editoração do material para colocação de teste piloto 

na plataforma, no segundo semestre de 2013. 

 As vídeo-aulas estarão disponíveis na plataforma MOODLE juntamente com um material teórico sobre o 

conteúdo. Para apoiar tal processo, os acadêmicos poderão interagir e esclarecer dúvidas com o monitor bolsista 

e/ou professores postando suas argüições no chat da disciplina, como também nas aulas presenciais subseqüentes.  

Para avaliação dos resultados será elaborado um questionário com perguntas que avaliam a qualidade do conteúdo 

apresentado, a qualidade áudio-visual, a aceitabilidade de aulas virtuais, e o grau de aprendizado apresentado pelos 

discentes, podendo estas receber notas de 1 a 10. Além de observações críticas e construtivas para o melhoramento 

da disciplina e das atividades de educação à distância. 
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