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Importância econômica e social da cunicultura.
 Raças de maior interesse econômico. Anatomia e fisiologia do coelho.
 Técnicas de criação de coelhos.
 Alimentação dos coelhos.
 Profilaxia das principais doenças. Instalações e ambiência.
 Planejamento da empresa cunícola.  

Ementa:

Objetivos Específicos:

1.Objetivos Gerais:
 1.1. Identificar e conceituar aspectos gerais da criação de coelhos.
 1.2. Diferenciação entre coelhos domésticos, coelhos selvagens e lebres.
 1.3. Conhecer raças e determinar programas de melhoramentos.
 1.3. Conhecer e comparar as diferentes técnicas de abate e processamento de carne e peles.
 1.4. Identificar e determinar características gerais das técnicas de manejos para as diferentes fases de vida.
 1.5. Dimensionamento e planejamento de unidades produtoras.
  
 2. Objetivos Específicos.
 2.1. Manejo da alimentação: arraçoamento, formulação, tipos de alimentos, aditivos, etc..
 2.2. Manejo da reprodução.
 2.3. Técnicas de melhoramento genético.
 2.3. Manejo do ambiente.
 2.4. Manejo de dejetos.  

Conteúdo Programático:
1 - Importância econômica e social da Cunicultura: A importância da cunicultura para a sociedade e sua posição no Brasil e
no mundo quanto a produção e exportação.

2 - Principais raças: Conceitos. Origens. Características Gerais.

3 - Anatomia e Fisiologia dos Coelhos: Descrição e caracterização das funções dos aparelhos reprodutor e digestivo dos
coelhos.

4 - Ambiência e Instalações Cunícolas: Características Gerais. Descrição das instalações para coelhos e sua utilização de
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forma mais eficiente.

5 - Manejo da Criação de Coelhos: Descrição da criação de coelhos, manejo dos coelhos nas diferentes fases da vida do
animal.

6 - Nutrição e Alimentação dos Coelhos: Descrição do aparelho digestivo com suas particularidades, requerimentos
nutricionais e alimentação dos coelhos.

7 - Produção de Carne: Planejamento da criação, com produções mensal, quinzenal e semanal.

8 - Melhoramento Genético: Descrição sobre seleção, cruzamentos e consaguinidade na criação de coelhos.

9 - Controles da Criação: Descrição sobre o controle sanitário e zootécnico da criação de coelhos.

10 - Abate e Processamento da Carne e Peles: Descrição geral sobre as técnicas de abate e classificação das peles de
coelhos.

Aulas expositivas: com uso de quadro e pincel; datashow; retroprojetor; apresentação de vídeos e outros.
Discussão sobre temas na cunicultura. Visitas (duas) técnicas em criatórios.

Metodologia:

Serão feitas duas avaliações de aprendizagem totalizando 80% (40% + 40%), três projetos individuais de dimensionamento
com intervalo de produção de 07, 15 e 30 dias (20%). Os parâmetros de avaliação serão baseados em gabarito
previamente determinado e após a feitura da prova, haverá apresentação das respostas das avaliações. Nos trabalhos
serão oferecidos parâmetros produtivos a serem seguidos, com isso o aluno terá que apresentar dimensionamento para
determinado número de animais.

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :

Bibliografia básica:

MELLO, H. V.; SILVA, J. F. A Criação de Coelhos. Coleção do Agricultor. Pequenos Animais. Publicações Globo Rural. Rio
de Janeiro. 1988
 MOLINERO ZAPATERO, J. M. Conejos – Alojamento e Manejo. Editorial Aedos. Barcelona, Espanha, 3 edição, 1979
 VIEIRA, M. I. Doenças de Coelhos – Manual Prático. Livraria Nobel, 8 ed. São Paulo 1984
 VIEIRA, M. I. Produção de Coelhos – Caseira – Comercial - Industrial. Livraria Nobel, 12 ed. São Paulo 1986.

Bibliografia complementar:

Cronograma:

Observação:
As viagens serão feitas desde que o centro ao qual a disciplina/ departamento estiver vinculado, libere o automóvel para
transporte. Ao mesmo tempo, ficamos na dependência dos produtores liberarem o acesso.
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