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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

MEDICINA VETERINÁRIA. 2017.1 

CÓDIGO DA DISCIPLINA NOME DA DISCIPLINA 

VET744 EQUINOCULTURA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

CARGA HORARIA TOTAL: 54 HORAS 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 36 HORAS. 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 18 HORAS. 

7º  

 

EMENTA 

Origem e Produção de cavalos no PaÍs e no mundo, Raças : aptidões, Características 

zootécnicas (exterior, pelagens, andamento), Cruzamentos, Reprodução. Sistemas de 

produção de animais para as diferentes aptidões. Aspectos dos Manejos (geral, alimentar, 

reprodutivo, sanitário e de instalações). Planejamento da criação. 

 

OBJETIVOS 

� Orientar o discente quanto ao perfil atual do Profissional Médico Veterinário no 

mercado da Equideocultura; 

� Ter conhecimento e utilizar de maneira plena o glossário de termos zootécnicos da 

Medicina Veterinária; 

� Conhecer e identificar as principais raças de eqüídeos de interesse zootécnico.  

� Orientar o discente a elaborar plano nutricional adequado e racional para os 

equídeos. 

� Orientar e preparar o discente na confecção de Programa Sanitário e Profilático 

para Equídeos. 

� Atuar na prevenção e controle e fiscalização dos direitos dos animais. 

� Orientar o discente quanto aos Conceitos e princípios em sustentabilidade 

agropastoril. 
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� Capacitar o discente a realizar resenha e identificação dos eqüídeos 

� Capacitar o discente a realizar Cronometria Dentária 

� Orientar o discente na área de julgamentos de competições eqüestres. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

             A presente disciplina vislumbra a necessidade de qualificar o discente ajudando a 

formar profissionais ecléticos e generalistas, dentro dos princípios éticos e do bem estar 

animal, observando as prerrogativas do equilíbrio e preservação ambiental. A formação 

acadêmica deve proporcionar ao aluno às informações básicas, fundamentais e 

profissionalizantes a luz de conhecimentos científicos capazes de propiciar-lhe a livre 

escolha de suas futuras atividades profissionais, nas áreas da saúde, produção, pesquisa 

e ensino dos vários setores da demanda regional ou Nacional.  

            Após o término da disciplina o (a) discente deverá ser capaz de: 

� Compreender o perfil atual do Médico Veterinário que trabalha na produção de 

equídeos. 

� Conhecer e adotar o glossário de termos técnicos ligados aos equídeos.  

� Identificar as principais raças de eqüinos, conhecendo as principais 

características dessas raças. 

� Assumir condutas éticas no desenvolvimento de suas ações profissionais, 

manterem elevado o nome da profissão participando ativamente para sua maior 

visibilidade social; 

� Comprometer-se com a educação permanente e com a produção de 

conhecimento socialmente relevante; 

� Atuar no julgamento das principais provas eqüestres 

� Prestar consultoria especializada em Equideocultura 

� Elaborar laudos e preencher resenhas com fidelidade e veracidade 

� Atuar na proteção dos animais tendo conhecimento teórico dos direitos dos 

animais. 

� Ter conhecimentos gerais sustentabilidade agropastoril.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

� Origem e evolução dos eqüídeos 

� Principais Raças 

� Confecção de Resenha 

� Nutrição Equina 

� Cronometria Dentária 
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� Manejo Sanitário e Profilático 

� Manejo Reprodutivo 

� Planejamento de Atividade da Equideocultura 

� Julgamento de Morfologia e Função dos Equídeos. 

 

METODOLOGIA 

� Aulas expositivas/ participativa, prática e a campo, visitando e conhecendo Haras 

e Fazendas de Criação. 

 

AVALIAÇÃO 

� 1ª Avaliação - Prova escrita +mini testes 

� 2ª Avaliação – Relatórios de viagens técnicas + Prova escrita 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1- Título: Adestramento de Cavalos, Autor Felix de Barros Morgado, Editora Nobel Num. 

Páginas 173. 

2- Título: Alimentação e Cuidados do Cavalo, Autor Lon D. Lewis, Editora Roca Num. 

Páginas 264 

3- Título: Doma Racional Intensiva Autor Paulo Guilhon Editora Aprenda Fácil Num. 

Páginas 208   

4- Título: Manual Do Cavalo: Aquisição, Saúde E Raças Autor: Diversos Editora: 

DINALIVRO Num. Páginas: 258 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Título: Enciclopédia do Cavalo 

Autor Louis-Noel Marcenac / Henri Aublet / Pierre D' Aut 

Editora Andrei 

Num. Páginas 1564 

 

Título: Manual de Ferradura Eqüina 

Autor P. D'Autheville / P. ond 

Editora Andrei 

Num. Páginas 356 

 

COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 


