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A ovinocultura é uma atividade tradicional e de elevada importância socioeconômica na região Sul. O 

planejamento e execução de um manejo adequado são de fundamental importância para o sucesso da produção e 

para a manutenção da saúde e bem estar dos animais. O Programa de Manejo Estratégico de Ovinos da FAVET – 

ano 2 tem como objetivo continuar o trabalho de manejo sanitário, nutricional e reprodutivo dos ovinos do biotério 

desenvolvidos no ano de 2015. Este programa visa o bem estar do rebanho, utilizado nas disciplinas da Faculdade de 

Veterinária da UFRGS. Por meio das atividades, há o gerenciamento estratégico do manejo dos ovinos do biotério e 

para os graduandos envolvidos o desenvolvimento de habilidades teórico-práticas voltadas ao mercado de trabalho 

futuro. O planejamento das ações de manejo é discutido em seminários, desenvolvidos pelos alunos, e em reuniões 

semanais, e executado por toda a equipe do Núcleo RuminAção. A experiência adquirida possibilita uma vivência 

diária das atividades da Medicina Veterinária e de áreas afins. Nesse semestre, foi cultivada a nova pastagem de 

inverno (azevém e aveia preta), cercamento elétrico dos piquetes, implantação do sistema de pastagens rotacionado, 

acompanhamento do manejo das fêmeas prenhas, parições e cuidados com os neonatos. Além disso, foi realizado o 

controle de verminoses, através de exames coproparasitológicos e vermifugações estratégicas e o diagnóstico e 

tratamento das enfermidades do rebanho. Futuramente, planeja-se a implantação das pastagens de verão, a melhoria 

da estrutura física dos piquetes e do aprisco e a continuidade do manejo sanitário visando o bem estar dos ovinos. 
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