CURSO MANEJO DE OVINOS E CAPRINOS: 1. Instalações manejo nutricional e de pastagem – 2.
Manejo geral e sanitários, 19 e 20/08/2017.
Em sintonia com as demandas sociais e de mercado, a ACCOMIG/Caprileite desenvolve cursos e
transfere ensinamentos para sustentabilidade de diferentes sistemas de produção de caprinos e
ovinos, focando os agronegócios de pequenos ruminantes domésticos como alternativas para a
viabilização socioeconômica do pequeno e médio empreendedor. Neste final de semana ocorreu
o Curso Manejo de Ovinos e Caprinos, ministrado pela Prof.ª Aurora Gouveia, médica veterinária
e professora da UFMG com especialidade em sanidade animal, com aula teórico-prática e
audiovisual em Belo Horizonte. Os participantes (veterinários e futuros produtores) do curso
avaliaram como é importante estarem aprimorando seus conhecimentos (dentro da porteira),
eles afirmaram o quanto é importante fazer os manejos adequados, onde viram na teoria e na
pratica técnicas e ferramentas que proporcionam aumento significativo na produção e na
qualidade do rebanho. “O sucesso do curso e de nossa aprendizagem é o resultado da boa
organização do mesmo e na qualidade das informações repassadas, pela instrutora, que nos
apresentou com muita experiência o conteúdo programado para o curso que foi um sucesso!”

Depoimentos dos participantes:
Adriana e Emerson (MG) – O curso foi excelente, com bastante detalhes, e como a turma
foi pequena houve muito espaço para dialogo e tirar dúvidas.
Ampliou ainda mais a visão em relação a criação e ao negócio.
Camila Alcântara A. Monteiro (MG) – Positivo: Riqueza do conteúdo e troca de
experiencias, sugestão: incluir visita técnica
Felipe César A. Machado (MG) – Gostei muito do curso, excedeu minhas expectativas.
Ótima professora, excelente material e gentileza das colaboradoras.
Seria importante em outra oportunidade a oferta de um curso com a parte prática, com
visita ao criatório de produção de ovinos e caprinos.
Felipe S. C. Leal (RJ) – Curso abordou todos os temas de forma clara e objetiva, de muita
informação, ajuda para a produção onde eu não observei os pontos negativos, por ser um
curso geral, superou minhas expectativas.
José Hilton Tavares (MG) – O material entregue (apostila) é muito clara nas explicações,
facilitando o entendimento. A linguagem usada auxilia no entendimento do dia a dia.
Muito bom o curso, bem estruturado e organizado.
Mário A. M. Neto (MG) – Achei o curso muito bom, tive uma boa noção de pesquisa para
iniciar o investimento. Irei fazer o curso de Iniciação para uma maior segurança. Não
tenho críticas ao curso. A professora passou grande número de informações e passou
segurança. Indico o curso para todos que tem interesse.
Ronilton G. Leles (MG) – Achei muito bom. É bom quando você assiste uma palestra em
que o palestrante domina o assunto. A professora teve resposta para quase todas as
perguntas. Isto é muito bom.

