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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 6º  
DISCIPLINA: ZOOTECNIA ESPECIAL  Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 40 horas  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 2 horas TOTAL: 40 horas 
 

EMENTA 
Caprinocultura. Ovinocultura. Produção de carne, lã, pele e leite de ovinos e caprinos. 
 

OBJETIVOS 
Promover a formação profissional adequada à atuação nas diferentes áreas que 
envolvem a produção de caprinos e ovinos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1) O agronegócio da caprino/ovinocultura. 
2) Raças ovinas e suas aptidões (carne, leite, pele e lã com classificação da lã). 

Peculiaridades de cada aptidão. Critérios de seleção. 
3) Raças caprinas e suas aptidões (carne, leite, pele e pelo). Peculiaridades de 

cada aptidão. Critérios de seleção. 
4) Sistemas de produção utilizados na criação de ovinos e caprinos. Adequação do 

sistema de produção e do manejo, à aptidão e raça escolhidas. 
5) Instalações para caprinos e ovinos. Considerações e índices zootécnicos para 

evolução de rebanho. 
6) Práticas de manejo:  

a) Cuidados com a gestação, pré-parto e pós-parto. Cuidados com a cria nos 
diferentes sistemas de produção. Aleitamento artificial. Pasteurização do 
colostro caprino ou do leite para controle da artrite encefalite caprina. 
Pesagem ao nascer, corte e cura de umbigo, marcação (tatuagem, brinco ou 
colar).  Dieta sólida para desenvolvimento do rúmen. Utilização de creep-
feeeding e creep-grazing. desenvolvimento ponderal. 

b) Mochação em caprinos, descola em ovinos, castração. Tosquia. 
 

7) Manejo reprodutivo: estacionalidade reprodutiva. Aparelho reprodutivo. Métodos 
para contornar a estacionalidade reprodutiva: efeito macho, indução por luz e 
indução por fármacos. Noções sobre protocolos de indução. 
8) Aplicação de biotecnologias da reprodução: tipos de inseminação artificial, 
transferência de embrião. Laparotomia em ovinos. 
9) Manejo alimentar: hábitos de pastejo, adequação da dieta ao sistema de 
produção e à genética escolhida. 
10) Visita técnica a um criatório de caprinos leiteiros e de ovinos de corte.  

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de revistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas previamente 
escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas elaborados pelo professor, sugestões 
de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo dirigido em grupo 
ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, 
retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e relatórios de visitas técnicas. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Avaliação Suplementar – 100 pontos. 
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