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Evolução da incubação.
 Manejo do rebanho reprodutor (cria, recria e postura).
  Manejo de ovos para incubação.
  Localização e partes de um incubatório.
 Fatores que afetam o rendimento da incubação.
 Desenvolvimento embrionário.
 Problemas relacionados com a incubação.
  Normas para controle sanitário de incubatórios e matrizeiros.
 Manejo de resíduos de incubatório e matrizeiros.
 Desafios à incubação.
 Planejamento e dimensionamento de incubatório.  

Ementa:

Objetivos Específicos:

1. Objetivos Gerais:
 1.1. Identificar e conhecer as diferentes fases do desenvolvimento da
 incubação.
 1.2. Identificar e conhecer o desenvolvimento embrionário.
 1.3. Identificar e conhecer incubatório e o processo de incubação.
 1.4. Identificar fatores que afetam o processo de incubação.
 1.5. Conhecer as diferentes e procedimentos controle sanitário.
 1.6. Conhecer técnicas de manejo do ovo, dos reprodutores e dos resíduos do matrizeiro e do incubatório.
 1.7. Ter condições de dimensionar e planejar incubatórios e matrizeiros.
  
 2. Objetivos Específicos.
 2.1. Identificar e resolver diferentes problemas com o processo de incubação.
 2.2. Identificar e resolver problemas relacionados ao desenvolvimento embrionário.
 2.3. Desenvolver a capacidade de dimensionar, de implantar e de conduzir tecnicamente granjas de matrizes e
incubatórios.
 2.4. Desenvolver capacidade de montar e de conduzir processos de manejo higiênico e de sanitização de incubatórios e
matrizeiros.
 2.5. identificar os principais desafios à incubação.

Conteúdo Programático:
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1 � Evolução e história da nutrição
1.1 � Kiangs e Mamals

2 - Manejo do rebanho reprodutor
2.1 � Manejo de fêmeas e machos na cria
2.2 � Manejo de fêmeas e machos na recria
2.3 � Manejo de fêmeas e machos na fase de produção

3 � Manejo de ovos
3.1 � Da postura ao incubatório.
3.2 - Antes e durante a incubação.

4 � Incubatório e incubação
4.1 � Localização e partes de um incubatório.
4.2 � Características sanitárias e desinfecção
4.3 � Manejo na câmara de incubação e de eclosão
4.4 � Características de câmaras de incubação e de eclosão

5 � Fatores que afetam o rendimento da incubação
5.1 � Fatores ligados à granja reprodutora e aos reprodutores
5.2 � Fatores ligados aos ovos e ao seu manuseio
5.3 � Fatores ligados à incubação e ao incubatório

6 � Embriologia aviária
6.1 � Fases de desenvolvimento
7 � Normas para controle sanitários de incubatórios e matrizeiros

8 � Manejo de resíduos de incubatórios e matrizeiros
9 � Desafios à incubação
10 � Planejamento e dimensionamento de incubatório
10.1 � Dimensionamento do número de reprodutores animais reprodutores
10.2 � Dimensionamento de máquinas e equipamentos

Aulas expositivas, com uso de: quadro e pincel, datashow e retroprojetor. Leitura de texto e discussão dos mesmos,
abordando temas pertinentes à produção de pintos de 01 dia.

Metodologia:

São feitas duas avaliações de aprendizagem totalizando 70% (35% + 35%), dois trabalhos práticos (30%) : (1)
dimensionamento de matrizeiro e incubatório (15%) e (2) construção de incubadora caseira com posterior´processo de
incubação (15%).

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :
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Bibliografia complementar:

Cronograma:

Observação:
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