
 

 U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D A  B A H I A  
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA  
SECRETARIA GERAL DOS CURSOS  

 

 

PROGRAMA DE COMPONENTES 
CURRICULARES  

 
 

COMPONENTE CURRICULAR  
   

CÓDIGO  N O M E 

MEVC52  ORIENTAÇÕES TÉCNICAS A PEQUENOS  PRODUTORES   E 

TRABALHADORES RURAIS EM COMUNIDADES E ASSENTAMENTOS 

PARA UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL EM MICRO REGIÕES DO 

ESTADO DA BAHIA 

 

CARGA HORÁRIA  MÓDULO  
SEMESTRE VIGENTE 

T P E TOTAL  T P E  

34 34  68  20 20 0  2016-1 

 

EMENTA 

A disciplina oferece, para uma boa formação técnica dos alunos, viagens práticas em comunidades para a 

realização de atividades em áreas da Medicina Veterinária  que tem a finalidade de moldar na consciência 

do aluno a metodologia correta de trabalho. Contará com suporte de aulas teóricas e aulas práticas 

referentes às atividades de extensão em Agropecuária e práticas de manejo reprodutivo, manejo sanitário, 

manejo alimentar, noções de melhoramento genético dos rebanhos, manejo econômico de rebanhos e 

planejamento e execução de controle sanitário. Serão desenvolvidas práticas de exames de animais, 

discussões sobre controle e erradicação de doenças bem como realização de anamnese e tratamento de 

doenças, descarte de animais e condução para abate. 

OBJETIVOS 

Orientações técnicas a pequenos produtores e trabalhadores rurais em comunidades e assentamentos para 

um desenvolvimento sustentável em microrregiões do estado da Bahia. 

Capacitar os alunos em atividades práticas de campo relacionadas à agropecuária com a finalidade de 

moldar na consciência do aluno a metodologia correta de trabalho, contará com suporte de aulas teóricas e 

aulas práticas referentes às atividades de extensão. 

 

METODOLOGIA 

Aulas teóricas com auxílio de recursos audiovisuais.  

Seminários objetivando a flexibilização do conteúdo programático da disciplina, em áreas específicas de 

interesse do acadêmico na integração teórica com a aplicação zootécnica prática através das análises de 

trabalhos científicos relacionados com a eficiência reprodutiva nas espécies.  

Realizar nas comunidades Orientação de conhecimentos para os pequenos produtores e trabalhadores 

rurais; Promovendo trocas mutuas de informações entre produtores e  os alunos da disciplina. 



Durante a primeira visita será apresentado o projeto do ACCS e programação das atividades a serem 

realizadas nas propriedades, serão feitas orientações sobre sanidade, manejo reprodutivo e, importância e 

potencialidade da atividade na região, e discussão entre os pequenos produtores e trabalhadores rurais. No 

decorrer das atividades os alunos apresentarão para a comunidade assuntos pertinentes à criação de 

caprinos e ovinos, realizando um dia de campo com abordagem teóricas e práticas.  Serão realizadas 

atividades práticas de manejo sanitário, casqueamento preventivo, será estabelecido um protocolo de 

vacinação e vermifugação para o ano corrente, Protocolo de sincronização de cio para realização de monta 

controlada, avaliação andrológicas dos animais utilizados como reprodutores. 

 As atividades serão realizadas através de treinamentos com práticas de manejo pecuário de pequenos e 

grandes ruminantes. Nestas atividades estão incluídas todas questões de manejo preventivo, importância 

do uso de equipamento de proteção individual, como elaborar esquema de evolução de rebanho dentro dos 

padrões apresentados pela comunidade, e fomentar noções de diálogo com o pequeno produtor. 

Melhorar o sistema de sanidade dos animais, desenvolvendo práticas de manejo, alimentar e reprodutivo 

(melhorando a eficiência reprodutiva); 

As formas de prevenir as doenças através de programas sanitários dos rebanhos e prevenção de zoonoses;  

Melhorar a qualidade de carcaças do rebanho permitindo dessa forma o aumento da produção por animal;  

Elaborar palestras informativas sobre: O desenvolvimento sustentável sintonizado com a tendência mundial 

de combater a pobreza, investindo na capacitação permanente das pessoas; 

Conscientizar como desafio para todas as comunidades que usufruem dos recursos naturais que é 

obrigação transformar a coletividade que vive, em um ambiente melhor, através do desenvolvimento 

econômico e cultural; 

Permitir ao aluno a oportunidade de trabalhar em comunidade propiciando desta forma senso crítico de 

responsabilidade cidadã;  

Desenvolver habilidade prática de trabalho; 

 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

     Seminários objet ivando a f lexibi l ização do conteúdo  programático da discipl ina, em 

áreas específ icas de interesse do acadêmico na integração teór ica com a 

apl icação zootécnica prát ica de campo;  

 

     Treinamentos com prát icas de manejo pecuário de pequenos e grandes ruminantes  

     Manejo sanitár io  e planejamento e execução de controle sanitár io  ;  

     Manejo alimentar;  

     Noções de melhoramento genético dos rebanhos;  

     Manejo econômico de rebanhos ;   

     Avaliar fert i l idade dos rebanhos;  



     Exames Andrológica dos animais uti l izados como Reprodutores;  

     Produzir animais destinados ao consumo, em perfeitas condições de sanidade;  

     Desenvolvendo prát icas de manejo, al imentar e repro dut ivo (melhorando a 

efic iência reprodutiva);  

     Estabelecer estação de monta f is iológica ou art if ic ial;   

     Desenvolver estratégias de manejo al imentar;  

     Incrementar a produtividade do rebanho com a ut i l ização de tecnologia adequada a 

região;  

     Melhorar o rebanho através do uso a inseminação art if icial;   

     Selecionar dentro dos rebanhos animais com característ icas mais produt ivas;    
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