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Semestre do Curso 9º 

Objetivos Ao estudar os conteúdos abordados nesta disciplina, o aluno 
deve ser capaz de: 
_Avaliar a importância sócio-econômica da ovinocultura e da 
caprinocultura desenvolvendo atividades que contribuam 
para o seu crescimento; 
_Caracterizar as principais raças identificando as suas 
peculiaridades; 
_Desenvolver técnicas de manejo alimentar; 
_Desenvolver técnicas de manejo sanitário; 
_Aplicar técnicas de manejo da reprodução; 
_Programar e orientar o manejo de instalações e 
equipamentos; 
_Conhecer e aplicar as técnicas de abate e as normas de 
comercialização. 

Ementa Conhecer a importância sócio-econômica da ovino e 
caprinocultura, caracterizar as principais raças e suas 
peculiaridades, desenvolver técnicas de manejo alimentar, 
sanitário, reprodutivo, programar e orientar o manejo de 
instalações e equipamentos, além de conhecer e aplicar as 
técnicas de abate e as normas de comercialização bem 
como conhecer a legislação pertinente. 

Programa - Introdução à ovinocaprinocultura: histórico, origem e 
evolução do rebanho ovino, situação sócio-econômica 
nacional e mundial; 
- Características particulares das espécies: dentição, 
gestação, conformação externa dos animais; 
- Principais raças: origem, aptidões e características raciais; 
- Sistemas de criação: sistema intensivo e extensivo, 
instalações e equipamentos, condições ambientais locais, 
orientação e dimensionamento das instalações; 
- Manejo e práticas nas diferentes fases da criação: cria, 
recria e terminação, manejo das fêmeas reprodutoras, 
manejo dos reprodutores, esquila do rebanho e manejo de 
rebanhos leiteiros; 
- Alimentos e alimentação: pastagens, feno e silagens, 
rações e concentrados; 
- Reprodução: fisiologia do aparelho genital masculino e 
feminino da espécie, ciclo estral, métodos: monta natural e 
inseminação artificial; inseminação artificial (IA): vantagens e 
desvantagens, coleta de sêmen; 
- Manejo sanitário: principais doenças e seus controles; 
- Controle zootécnico: particularidades da comercialização, 



custos e receitas, análise financeira. 
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