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UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 
NOME  COLEGIADO CÓDIGO SEMESTRE 

 
Ovinocultura 

Zootecnia ZOOT0098 2016.2 

CARGA HORÁRIA TEÓR: 30h PRÁT:30h HORÁRIOS: segunda-feira: 14:00h – 16:00h e quarta-feira: 
14:00h – 16:00h 

CURSOS ATENDIDOS SUB-TURMAS 
 

Zootecnia 
Não há 

PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL (EIS) TITULAÇÃO 
Sandra Mari Yamamoto 
 

 
Doutor 

EMENTA 
Estudo da produção de ovinos e importância desta espécie nas economias mundial, nacional 

e regional, considerando a viabilidade econômica e a sustentabilidade nas diversas regiões 

brasileiras, principalmente no semiárido nordestino. Funções zootécnicas dos ovinos; Raças 

ovinas; Sistemas de produção de ovinos; Nutrição e manejo alimentar de ovinos; Reprodução 

e manejo reprodutivo de ovinos; Controle de enfermidades e manejo sanitário de ovinos; 

Melhoramento genético de ovinos; Ambiência e manejo das instalações e equipamentos para 

ovinos; Escrituração zootécnica na criação de ovinos; Índices zootécnicos na criação de 

caprinos e ovinos; Registro genealógico de caprinos e  ovinos; Exterior e julgamento de 

ovinos; Planejamento de criações racionais de ovinos de corte. 
 
OBJETIVOS 
Proporcionar conhecimentos que possibilitem ao estudante avaliar sistemas de produção e de 

criação de ovinos, bem como, conhecer as diversas técnicas relacionadas ao manejo desta 

espécie. 

 
METODOLOGIA (recursos, materiais e procedimentos) 
 
Aulas teóricas do conteúdo programático, aulas expositivas (práticas) com enfoque do 

conteúdo ministrado em aulas teóricas, realização de seminários, grupos de discussão e 

estudos dirigidos. Utilização de textos, quadro branco, pincel, notebook e data-show nas aulas 

teóricas e materiais (instrumentos e equipamentos) de manejo em ovinos nas aulas práticas, 

além dos animais existentes no Setor de Caprinocultura e Ovinocultura da Univasf. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será distribuída em 03 notas (EE1 + EE2 + EE3) / 3, sendo: 

• EE1 = 10,00 – Avaliação na forma de prova escrita 
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• EE2 = 10,00 – Avaliação na forma de prova escrita  
• EE3 = 10,00 – Avaliação na forma de prova escrita 

 

	  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Numero TEMAS ABORDADOS/DETALHAMENTO DA EMENTA 
 

 
 
 

1 Desenvolvimento da ovinocultura no Brasil e no mundo e sua importância econômica e classificação zoológica e 
categorias na espécies ovina. 

2 Raças ovinas e registro genealógico  
3 Sistemas de produção de ovinos 
4 Produtos ovinos: aspectos qualitativos e quantitativos da lã, pele, leite, carne e esterco 
5 Instalações e equipamentos para criação de ovinos 
6 Nutrição e alimentação de ovinos 
7 Manejo sanitário de ovinos 
8 Manejo reprodutivo de ovinos 
9 Melhoramento genético e seus impactos na produção de ovinos 

10 Escrituração zootécnica em rebanhos ovinos 
11 Noções de exterior e julgamento de ovinos 
12 Índices zootécnicos para planejamento de criações de ovinos de corte 
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