
CURSO DE INICIAÇÃO A CAPRINOCULTURA E OVINOCULTURA TIPO LEITE,  
CORTE E MISTA 20 E 21/05/17 

 
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 sócio-econômica do 
pequeno e médio empreendedor. 
 
Neste final de semana chuvoso, abençoado e atípico para os últimos cinco anos de 
maio aconteceu o Curso de Iniciação a Caprinocultura e Ovinocultura tipo leite, corte e 
mista que a Associação dos Criadores de Caprinos de Minas Gerais oferece àquele que 
quer se dedicar ao agronegócio. Ministrado pela Prof.ª Aurora Gouveia, médica 
veterinária e professora pela UFMG com especialidade em sanidade animal e pela 
também médica veterinária, exte sionista rural e especialista em queijos artesanais, 
Dra. Heloisa Magalhães, com aula teórica no Parque de Exposições Bolívar de Andrade 
- Parque da Gameleira, em Belo Horizonte e aula prática nas dependências da Fazenda 
Sarni e visita ao Laticínio Queijos Pellet, com credenciamento federal. 
 
Os mais novos caprino ovinocultores que participaram do curso avaliam o quanto é 
importante estarem iniciando e aprimorando seus conhecimentos, eles afirmaram 
que: apreender a cuidar dos animais, os tipos de instalações, as raças e conhecer bem 
os animais que irão adquirir, e entendendo o quanto é importante fazer os manejos 
adequados, onde viram na teoria e na pratica técnicas e ferramentas que 
proporcionaram aumento significativo na produção e na qualidade do futuro 
rebanho... “O sucesso do curso e de nossa aprendizagem é o resultado da boa 
organização do mesmo e na qualidade das informações repassada, pelas  instrutoras 
que nos repassaram com muita propriedade os conteúdos programados para o curso”. 
 

Aos estes novos empreendedores desejamos sucesso absoluto! ! ! 

 



                                        
 

Depoimentos  

Curso Iniciação a Caprinocultura e Ovinocultura 20 e 21 de Maio de 2017 

 
Ademir Soares de Souza – Belo Horizonte/MG: Tudo Ótimo, inclusive a professora! Aurora e 

Heloisa! 

 

Alessandra Souza da Silva – Curitiba/PR: Como sou leiga no assunto só identifico pontos 

positivos. Tive a possibilidade de esclarecer muitas dúvidas e “abri os horizontes”. 

 

Ana Carolina Mordente – Sabará/MG: Ótimo curso. Informações bem passadas, todas as 

dúvidas sanadas. 

 

Diego Marcel D. Correa - Manhuaçu/MG: Tenho só a elogiar do começo ao fim do curso. Desde 

os contatos que antecederam o curso, da recepção, das professoras e organizadoras do curso, 

do conteúdo do curso até a finalização do mesmo. No segundo dia a visita técnica fechou com 

chave de ouro nos dando ensinamentos de forma prática. 

 

José Geraldo da Silva – Pedro Leopoldo/MG: Como eu era totalmente leigo, o curso foi bom. 

As informações passadas ajudaram a pensar em fazer um projeto para criação de ovelhas 

leiteiras. Sugiro visita a propriedade de criação de ovelhas leiteiras. 

 

Junior Pereira de Souza – Caratinga/MG: O ponto positivo é que vi que os animais devem ser 

bem manejados e todos tem um tipo de tratamento entre as raças. O pasto deve ser desenhado 

para evitar doenças e ter o controle das pastagens. Não tenho nada a reclamar, pois fui muito 

bem recebido por todos, Obrigado. 

 

Pedro de Sá Bastos – Rio de Janeiro/RJ: Positivo: mostrou a realidade de caprinocultura e 

ovinocultura, explicou os sistemas de criações, contou a história do canino e ovino no Brasil e 

abriu um leque de ideias. 

 

Robert Clay de Matos David – Belo Horizonte/MG: Achei o curso bom, passou uma visão geral 

da realidade da criação de ovinos e caprinos sem rodeios. Tanto a Aurora quanto a Heloisa são 

ótimas instrutoras. Sugestão: incluir na visita a realidade/visita de um criatório de ovelhas 

corte/leite. No mais só agradecer a simpatia e disposição de todos, Aurora, Heloisa, Flaviane e 

Tigal. 

 

Romes Fiúsa Costa – Luz/MG: Achei que o curso poderia ter uma carga horaria um pouco maior. 

Mas no geral foi bem proveitoso. Poderia também ter uma visita a uma criação de ovinos, que 

é o meu foco e da maior parte dos alunos. 

 

William Telles Lobo - Belo Horizonte/MG: Atendeu as expectativas. As palestrantes e auxiliares 

demonstraram alta competência e simpatia. Acho que pelo tempo disponível, está totalmente 

suficiente. 

 

 


