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EMENTA
Estudo dos manejos na produção dos Pequenos Ruminantes, suas interações com o ambiente e as
potenciais respostas para a produção animal. Importância socioeconômica dos pequenos ruminantes.
Agronegócio da caprino-ovinocultura. Sistemas de exploração de pequenos ruminantes
Planejamento da criação.

1

Trata-se de uma sugestão de plano de ensino-aprendizagem dos componentes curriculares, especialmente para o

Semestre Letivo Suplementar, com algumas orientações para o seu preenchimento, considerando o disposto no Inciso II do
Artigo 2º da Resolução CAE 01/202, os princípios da educação online e os recursos sugeridos pela SEAD e STI.
2

Os “dados de identificação e atributos” devem estar registrados conforme especificado no Programa do Componente

Curricular e disponível no site da Superintendência Acadêmica (SUPAC). O único campo a ser preenchido nesse tópico do
formulário é o que diz respeito ao módulo de vagas ofertadas.
3

Conforme Resolução CONSUNI 01/2020 e CAE 01/2020, é possível flexibilizar o disposto na Resolução CONSEPE 02/2009.

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
.

Planejar e executar tecnicamente sistemas de criação de caprinos e ovinos em suas especialidades e

manejar corretamente os rebanhos, estudando os manejos utilizados na produção de Caprinos e Ovinos, suas
potencialidades econômicas, e suas interações com as regiões produtoras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da disciplina pretende-se que os estudantes tenham conhecimento das opções de manejo
para cada objetivo produtivo utilizados na produção de Pequenos Ruminantes, como alternativa de
produção, crescimento da renda e melhor exploração pecuária da região, com o olhar na produção
sustentável.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
DIMENSÃO CONCEITUAL

Aprofundamento nos conceitos dos manejos utilizados, o retorno econômico da produção, e de
aspectos de bioclimatologia para uma produção mais eficiente e sustentável.
DIMENSÃO PROCEDIMENTAL

Aulas síncronas sempre valorizando a participação dos alunos nas discussões dos temas abordados e
valorizando o desenvolvimento do espírito crítico dos mesmos. Conteúdo assíncronos, com análise
de artigos e materiais didáticos para construção da habilidade de identificar as melhores opções de
manejo, potencialidades de produção, crescimento econômico e interação com o ambiente em cada
região. Serão adotadas estratégias de discussão a partir de vídeos, textos e artigos científicos, para
uma melhor compreensão da interação com o ambiente criatório.
DIMENSÃO ATITUDINAL

As aulas síncronas com apresentação de material didático e discussão em grupos auxiliará o
conhecimento sobre os manejos utilizados; entender as limitações e interações em cada ambiente
criatório, e como cada um dos alunos pode interferir nas práticas produtivas e seu comportamento e
atitudes na construção dessas modificações.

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM
A metodologia de ensino-aprendizagem se baseará na aula invertida, quando serão disponibilizados
os materiais para que os alunos tenham acesso a informação e criem um pensamento antes da
intervenção do professor. Neste sentido espera-se que, nas aulas síncronas, as discussões permitam
a maior participação dos discentes. Para que o processo aconteça de forma mais intensa, será
pontuada a participação de cada um.
Será utilizada a tecnologia de web conferências para os momentos síncronos, e o ambiente virtual
Moodle para os materiais a serem pesquisados, bem como outras plataformas de pesquisas de
acesso aberto. As atividades assíncronas serão desde a pesquisa sobre os tópicos a serem discutidos,
como também resposta a fóruns e problematização através de vídeos e artigos científicos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
O processo de avaliação da aprendizagem será de abordar todos os momentos de construção do
conhecimento, portanto serão avaliados os momentos de discussão, pesquisas que serão
apresentadas, a participação nos momentos síncronos, a realização das respostas nos jogos e o
comprometimento para com o grupo, assim como respostas a questionários enviados pelo Moodle
ou e-mail.
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