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Pós-Graduação

Produção de Gado de Corte - Cuiabá / MT
Especialização lato sensu com 17 módulos mensais de 2 dias (quintas-feiras e sextas-feiras)
e 2 módulos mensais de 3 dias (quinta-feira, sexta-feira e sábado) + atividades online e a distância.

Programa do curso:
1º Módulo - 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2019

Gestão Estratégica de Pessoas e Equipes
Emerson Alvarenga (Mestre, Rehagro)
• Gestão Estratégica de Pessoas e Equipes
ferramentas práticas para gerenciamento de equipes
e melhoria de resultados técnicos na pecuária de corte

2º Módulo - 14 e 15 de Março de 2019

Reprodução e Manejo Reprodutivo
em Rebanhos de Corte I
Pedro Monteiro (Doutor, Alta Genetics)
• Reprodução do Rebanho de Corte
• Dinâmica folicular ovariana
• Desempenho reprodutivo interações entre nutrição e
fisiologia reprodutiva
• Reprodução e estresse térmico

3º Módulo - 11 e 12 de Abril de 2019

Reprodução e Manejo Reprodutivo
em Rebanhos de Corte II
Eliane Vianna Costa e Silva (Doutora, UFMS)
• O touro no contexto da eficiência reprodutiva
de rebanhos de corte
• Critérios de seleção de touros

4º Módulo - 09 e 10 de Maio de 2019

Reprodução e Manejo Reprodutivo
em Rebanhos de Corte III
Manoel Sá Filho (Doutor, Alta Genetics)
• Definição de estação de monta e sua influência
econômica na atividade, apresentação e discussão
de todos os indicadores reprodutivos ligados
a rentabilidade do sistema
• Atividade Online

5º Módulo - 06 e 07 de Junho de 2019

Reprodução e Manejo Reprodutivo
em Rebanhos de Corte IV
Pietro Baruselli (Doutor, USP)
• Biotécnicas da reprodução usadas em alta escala

6º Módulo - 04 e 05 de Julho de 2019

Seleção, Melhoramento Genético, Cruzamentos
e Qualidade da Carne I
Tiago Carrara
• Melhoramento genético aplicado aos diversos
sistemas de produção
• Ferramentas genéticas e o seu impacto na pecuária
de corte (Mapeamento genético de rebanho,
definição de critérios de seleção adequados a cada
sistema de produção, cruzamentos entre raças
e o impacto da heterose)

7º Módulo - 01 e 02 de Agosto de 2019

Instalações, Ambiência e Conforto Animal
Adriano Pascoa (Doutor, BEA CONSULTORIA)
• Comportamento animal
• Manejo racional
• Apresentação e dimensionamento de instalações
para os diversos sistemas de produção de gado
de corte, estudo da ambiência e Conforto Animal
como impacto do aumento da rentabilidade
no sistema de gado de corte

8º Módulo - 05 e 06 de Setembro de 2019

Metodologia de Pesquisa e Seminários
de Orientação de Trabalho de Conclusão
e Orientação Presencial do TCC
Vitoriano Dornas Neto (Especialista, Rehagro)
e Guilherme Lamêgo (Especialista, Rehagro)
• Metodologia de diagnóstico situacional de propriedades
• Metodologia de construção de projetos e ferramentas
para gerencia-los
• Regras do TCC
• Atividade Online

9º Módulo - 03, 04 e 5 de Outubro de 2019

Conjuntura Política da Pecuária de Corte
no Brasil e no Mundo / Mercado da pecuária
de corte
Vitoriano Dornas Neto (Especialista, Rehagro)
e Michel Torteli (Especialista, Minerva Foods)
• Conjuntura e política da pecuária
• Mercado e comércio
• Atividade Online

10º Módulo - 07 e 08 de Novembro de 2019

Gestão econômica e financeira para pecuária
de corte
Gustavo Henrique de Melo Gomes (Especialista,
Rehagro), Breno Campos (Professor, Dom Cabral)
• Custos de Produção
• Gestão financeira: Matemática financeira aplicada
a pecuária de corte e gestão de investimentos.
• Atividade Online

14º Módulo - 12 e 13 de Março de 2020

Nutrição, Manejo Nutricional e Intensificação
e Manejo de Pastagens IV
Rafael Cervieri (Doutor, Nutribeef)
• Estratégias de suplementação a pasto nas diversas
épocas do ano (seca e águas) e novas estratégias
de terminação de animais à pasto
Atividade Online

15º Módulo - 16 e 17 de Abril de 2020

Nutrição, Manejo Nutricional, Intensificação
e Manejo de Pastagens V
César Borges (Mestre, Phibro Animal Health)
• Métricas para confinamento e análise de resultados
• Instruções na utlização de sistemas de formulação
de dietas e formulação de dietas de confinamento
e de dietas de pasto

16º Módulo - 14 e 15 de Maio de 2020

Nutrição, Manejo Nutricional e Intensificação
e Manejo de Pastagens I
Bolivar Faria (Doutor, Rehagro)
• Fisiologia da digestão de ruminantes

Seleção, Melhoramento Genético, Cruzamentos
e Qualidade da Carne II
Pedro Veiga (Doutor, Cargill)
• Qualidade da carne
• Fatores que interferem com a qualidade da carne
no pré, durante e pós abate
• Classificação de carcaças

12º Módulo - 22 e 23 de Janeiro de 2020

17º Módulo - 18 e 19 de Junho de 2020

11º Módulo - 12 e 13 de Dezembro de 2019

Nutrição, Manejo Nutricional e Intensificação
e Manejo de Pastagens II
Armindo Kichel (Mestre, EMBRAPA)
• Integração lavoura pecuária como ferramenta
de intensificação e aumento de rentabilidade
dos sistemas de pecuária de corte

13º Módulo - 13 e 14 de Fevereiro de 2020
Nutrição, Manejo Nutricional e Intensificação
e Manejo de Pastagens III
Adilson de Paula Aguiar (Especialista, FAZU)
• Manejo de Pastagem, intensificação da
utilização de pastagens para aumento
da produtividade do sistema

Programas de Saúde em Rebanhos de Corte
• Programas de Saúde em Rebanhos de Corte,
medicina de produção, prevenção das principais
doenças de confinamentos e pastagens
e calendários sanitários nas diversas regiões

18º Módulo - 16 e 17 de Julho de 2020

Metodologia de Pesquisa e Seminários de Orientação
de Trabalho de Conclusão
Vitoriano Dornas Neto (Especialista, Rehagro),
Guilherme Lamêgo (Especialista, Rehagro
• Pré defesa do trabalho de conclusão de curso

19º Módulo - 01 e 02 de Outubro de 2020

Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso
Vitoriano Dornas Neto (Especialista, Rehagro),
Guilherme Lamêgo (Especialista, Rehagro
Gustavo Melo (Especialista, Rehagro)
• Apresentação do TCC

Visando o aperfeiçoamento e o cumprimento do programa do curso,o Rehagro poderá alterar conteúdo, corpo docente e/ou inverter
a ordem de aulas, desde que não haja ônus financeiro para o aluno, nem redução da carga horária total.

6 Estados
15 Turmas
573 Alunos

Avaliações dos alunos sobre o curso:

8,9

9,1

96%

Nota média
da aula

Aplicabilidade
do curso

dos alunos indicariam
o curso a um amigo.

Depoimentos de Ex-Aluno:
“Sempre busquei aumentar meus conhecimentos através de cursos de
qualidade. Tinha uma boa expectativa quando me matriculei na Pós
Graduação em Produção de Gado de Corte do Rehagro. Esta expectativa
foi superada. Professores muito capacitados com conhecimento teórico e
prático, grande capacidade e experiência e muita interação com colegas
foram os pontos fortes desta Pós. Passei a ter uma visão mais ampla
da Pecuária em pontos como Nutrição, Gestão Econômica e de Pessoas.
Recomendo fortemente para quem busca ampliar os conhecimentos
e resultados na Pecuária de Corte.”
Rodolffo Assis - Diretor da Berrante Genética - Jurado efetivo ABCZ - Presidente Prudente/SP

Mais informações:

www.rehagro.com.br - rehagro@rehagro.com.br - (31) 3343-3800

Parceria:

Realização:

