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ATO AUTORIZATIVO

Avicultura CAIPIRA – Produção comercial de ovos para consumo - ITB

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais

1 – O presente parecer trata da análise técnica do Processo 23805.250282.2022-48 para implantação do Curso de

Formação Con nuada – Avicultura CAIPIRA – Produção comercial de ovos para consumo - ITB , a ser ofertado no

Câmpus Itaberaba.

2 – O presente processo apresenta as documentações exigidas na Resolução 23/2019 CONSUP, bem como atende

as orientações para a criação das disciplinas. Portanto, não há óbice para a con nuidade das etapas de

implantação do referido curso;

3 – O curso encontra-se APROVADO.
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Calila Teixeira Santos, PRO-REITOR - CD0002 - RET-PROEX, em 21/06/2022 14:48:20.
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Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Itaberaba

 

Formulário para Oferta de Curso de Formação Con nuada - FIC -
Adaptado à EaD

Dados do Campus Proponente

Campus: Itaberaba

Endereço: Rodovia BA-233, Km 04, Itaberaba – BA, CEP 46880-

000, Caixa Postal 22

Telefone: (75) 98302-6658 | (71)

98141-5536 

E-mail: gabinete@itaberaba.ifbaiano.edu.br CNPJ: 10.724.903/0013-2

Dados do Proponente

Nome do Servidor: Evandro Ferreira Cardoso

Área de Formação: Administrador / Zootecnista, Doutor em Zootecnia
Contatos: (75) 9.9941-1801

evandro.cardoso@ifbaiano.edu.br

Dados da En dade Parceira

Representante da En dade parceira para a execução do Projeto:

En dade: Esfera administra va:

CNPJ: Contatos:

Dados Gerais do Curso

Nome do curso: Avicultura CAIPIRA – Produção comercial de ovos para consumo

Modalidade: À distância

Público alvo: 

- Produtores rurais, estudantes da área de ciências agrárias,

funcionários de propriedades rurais e demais interessados em se

capacitar nessa área. 

- Criadores de galinha caipira, que já atuam na área e desejam

aperfeiçoar suas técnicas e aumentar a produtividade tonando-

se, assim, mais competitivos no mercado.



Pré-requisito para acesso ao

c u r s o : Conhecimento básico em

informática e internet, compreensão

de leitura e escuta em língua

portuguesa, possuir e saber

manusear o leitor de arquivos PDF,

e possuir computador com recursos

de áudio e vídeo.

Forma de ingresso: Inscrição Online

Carga horária total: 120 horas

assíncronas
Periodicidade das aulas: Não se aplica

Local das aulas: Plataforma MOODLE Turno de funcionamento: Não se aplica

Número de vagas: Sem restrição Número de turmas: Não se aplica

Prazo mínimo para obtenção do

certificado: 17 dias a partir da

inscrição

Conclusão do curso: Até 16/12/2022

Perfil do curso

Jus fica va do curso: Este curso justifica-se pela demanda apresentada por diversas comunidades. As

mudanças de hábitos na cultura de uma parcela significativa da população, vêm ampliando a procura

por alimentos cuja origem seja uma produção mais natural e ecológica. A exigência por textura,

coloração e sabor natural tem estimulado os pequenos e médios produtores, que não teriam como

competir no sistema industrial, a se voltarem para esta atividade de produção de alimentos

alternativos, como a galinha caipira. A produção de ovos caipiras, se bem planejada e administrada, e

com a utilização do manejo correto, é uma atividade extremamente lucrativa. Neste curso, será

abordado desde as instalações a escolha da ave mais indicada para a produção, bem como os

sistemas de criação existentes e o manejo das poedeiras coloniais. Além disso, a oferta do curso está

de acordo com o funcionamento das áreas de Recursos Naturais do Campus Itaberaba. A temática

será abordada durante o curso técnico de nível médio em Agropecuária possibilitando o itinerário

formativo do discente.

Obje vos do curso:

Objetivo geral:

Promover o conhecimento dos diferentes aspectos do sistema de produção e da cadeia

produtiva da Avicultura CAIPIRA no que diz respeito à produção de ovos para consumo.

Objetivos específicos:

Capacitação e atualização técnica de profissionais ligados ou inseridos na cadeia

produtiva, e demais interessados no segmento.

Formação continuada de técnicos agropecuários e/ou produtores da agricultura familiar que

deseja melhorar seus índices produtivos.

Prover o conhecimento necessário sobre a implantação de sistema de produção caipira para

produção de ovos para consumo.



Perfil profissional do egresso:

Competências gerais:

Conhecer as recomendações técnicas básicas (instalações e manejo) para a produção de

ovos em sistema caipira.

Conhecer todas as etapas da produção, desde a recepção das aves até o descarte das

aves ao final do ciclo produtivo, e ser capaz de planejar um sistema de produção comercial

viável.

Conhecer as principais doenças e a aplicação de manejos preventivos nas diversas fases

de produção.

Áreas de atuação do egresso:

Atuação em empreendimento próprio ou contratado;

Agricultura familiar – Produção de ovos caipiras em pequenas propriedades rurais;

Cooperativas e agroindústrias – Assessoria técnica para produtores ligados à indústria de

produção de ovos caipira na região

Estrutura Curricular

Componentes Curriculares
Carga

Horária

1. Introdução à AVICULTURA CAIPIRA.............................................................. 10 horas

1.1 Panorama da AVICULTURA CAIPIRA para produção de ovos de consumo -

1.2 Raça × Linhagem, importância da heterose e complementariedade nos ganhos em

produ vidade 
-

1.3 Aves mais indicadas para produção de ovos em sistema CAIPIRA -

2. Pontos chave na criação de poedeiras ................................................................ 40 horas

2.1 Ambiência / Bioclimatologia -

2.2 Manejo nutricional -

2.3 Manejo sanitário -

2.4 A influência da LUZ na produção de OVOS, como proceder -

2.5 Debicagem -

2.6 Legislação -

3. Instalações e equipamentos.................................................................................. 20 horas

4. Produção de ovos para consumo.......................................................................... 50 horas

4.1 Manejo na fase de cria e recria -

4.2 Manejo na fase postura e suas diferentes etapas -

4.3 Planejamento e dimensionamento da produção -

4.4 Controle da qualidade, processamento e comercialização dos ovos produzidos -

Total 120 horas

Metodologia



A metodologia utilizada consistirá da plataforma oficial do IF Baiano, Modular Object-Oriented

Dynamic Learning Environment (Moodle), para disponibilizar os conteúdos, as a vidades de

aprendizagem não avalia vas, aplicar as avaliações objetivas e a auto-avaliação, possibilitando o contato

direto com o conteúdo proposto bem como o desenvolvimento de competências e habilidades

inerentes ao estudando.

O curso u liza como base o material produzido pelo professor Dr. Evandro Ferreira Cardoso, e será organizado em

04 (quatro) UNIDADES, totalizando 120 horas, sendo os conteúdos disponibilizados nos formato de slides,

vídeo aulas e material de leitura dirigida.

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem

A avaliação é um importante instrumento de fixação do conteúdo apresentado, bem como, de

diagnóstico do processo ensino aprendizagem. Diante disto, no decorrer de cada UNIDADE, serão

disponibilizadas a vidades de aprendizagem não avalia vas que auxiliarão na reflexão sobre o conteúdo

ministrado e, ao término de cada UNIDADE, uma avaliação obje va no valor de 10,0 pontos será conduzida,

sendo permi da até 2 (duas) tenta vas de resposta. Para a conclusão de cada UNIDADE, será obrigatório o envio

de todas as a vidades, mesmo as não avalia vas.

Uma vez todas as avaliações e a vidades não avalia vas concluídas, uma auto-avaliação será disponibilizada. A

média final será ob da a par r da média gerada das avaliações obje vas referentes à cada UNIDADE concluída,

sendo exigida uma média igual ou superior a 60% para obtenção do cer ficado. Em caso de reprovação, será

necessário esperar a abertura de uma nova turma para refazer o curso.

Estrutura Disponível para o Funcionamento do Curso

Plataforma oficial do IF Baiano, Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

(Moodle)

Computador

Acesso à internet

Câmera

Microfone   

Estrutura Necessária para o Funcionamento do Curso

Não se aplica.  

  

  

  

  

  

  

Corpo Docente e Técnico Administra vo que irá atuar no Curso
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