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Pós-Graduação
Nutrição de Bovinos Leiteiros - Chapecó / SC
Especialização lato sensu com 6 módulos mensais de 2 dias (quintas-feiras e sextas-feiras), 10 módulos mensais de
3 dias (quintas-feiras, sextas-feiras e sábados) e 1 módulo para apresentação do trabalho de conclusão de curso (TCC)
(segunda-feira, terça-feira e quarta-feira).

Programa do Curso
1º Módulo - 27, 28 e 29 de Setembro de 2018
Anatomia Funcional, Fisiologia e Metabolismo
do Trato Digestivo de Ruminantes
Bolivar Faria (Doutor, Rehagro)
• Anatomia da boca e apreensão de alimentos,
mastigação, produção de saliva e deglutição
• Anatomia dos pré-estômagos de ruminantes e
pré-ruminantes
• Anatomia dos intestinos dos bovinos
2º Módulo - 18, 19 e 20 de Outubro de 2018
Metabolismo dos Carboidratos, Proteínas
e Lipídeos
Bolivar Faria (Doutor, Rehagro)
• Caracterização de carboidratos, proteínas e lipídeos
• Aspectos relacionados ao metabolismo de carboidratos,
proteínas e lipídeos em bovinos leiteiros
• Exigência de carboidratos (CNF e FDN), proteínas
(PNDR e PDR) e lipídeos saturados e insaturados
determinadas pelo NRC e CNCPS
• Exigências de carboidratos segundo o NRC 2001
• Estudo das principais fontes de lipídeos na dieta
de bovinos e sua composição lipídica (saturado
vs insaturado)
• Metabolismo ruminal, processo de biohidrogenação
e importância do Ácido Linoléico Conjugado
• Exigências minerais e de vitaminas para bovinos
de leite
3º Módulo - 08, 09 e 10 de Novembro de 2018
Alimentos Volumosos e Concentrados
André Orstrensky (Mestre, PUC-PR)
(continua na coluna ao lado)

• Estudo dos principais alimentos forrageiros e
concentrados (energéticos/proteicos) utilizados na
nutrição de bovinos no Brasil
• Discussões de análises químicas referentes a
esses alimentos e análise econômica de um
mesmo nutriente, porém de fontes diferentes
4º Módulo - 06 e 07 de Dezembro de 2018
Formulação de Dietas para Bovinos de Leite
Bolivar Faria (Doutor, Rehagro)
João Paulo Pereira (Mestre, Rehagro)
• Cálculo de dietas utilizando softwares
• Estudos de casos de dietas
• Aulas práticas de formulação
5º Módulo - 17, 18 e 19 de Janeiro de 2019
Nutrição de Gado de Leite e Formulação de
Dietas para Bovinos de Leite III
Bolivar Faria (Doutor, Rehagro)
• Definição e importância do período de transição
• Principais alterações hormonais, metabólicas e
comportamentais do período de transição
• Nutrição e manejo de vacas no período
de transição visando maiores índices produtivos
no pós-parto
• Aulas práticas de formulação de dieta para o
período de transição

6º Módulo - 21, 22 e 23 de Fevereiro de 2019
Nutrição de Gado de Leite e Formulação
de Dietas para Bovinos de Leite
Sandra Gesteira Coelho (Doutora, UFMG)
João Paulo Pereira (Mestre, Rehagro)
• Importância nutricional do fornecimento de colostro
e dietas líquidas (leite, sucedâneo e leite de descarte)
• Desenvolvimento do rúmen (papilas e musculatura
do rúmen) e a utilização de concentrados
(recomendações da forma e ingredientes utilizados)
e volumosos, bem como o uso de probióticos
e ionóforos
• Manejo alimentar de bezerras e novilhas:
cuidados no fornecimento dos alimentos,
tamanho de cochos, tamanho dos lotes e
monitoramento do desenvolvimento
• Aulas práticas de formulação de bovinos jovens
7º Módulo - 28 e 29 de Março de 2019
Gestão de Pessoas
Emerson Alvarenga (Mestre, Rehagro)
• Gerência e liderança
• Comunicação interpessoal
• Modelos mentais e percepção
• Ferramentas de gestão
• Desenvolvimento interpessoal
• Inteligência emocional
• Liderança emocional
8º Módulo - 25, 26 e 27 de Abril de 2019
Alimentos Volumosos e Concentrados e
Formulação de Dietas para Bovinos de Leite
André Sbrissa (Doutor, UDESC)
Ricardo Peixoto (Mestre, Rehagro)
• Fatores que afetam a escolha do tipo de forragem
para pastejo
• Manejo do risco
• Aspectos relacionados a produção de pasto de
alta qualidade
• Manejo de gramíneas temperadas: aveia,
azevém, centeio e trigo de duplo propósito
• Silagens pré-secadas de gramíneas temperadas
• Formulação de dieta para bovinos de leite a pasto
• Aulas práticas de formulação de bovinos jovens

9º Módulo - 16, 17 e 18 de Maio de 2019
Projeto Nutricional e Apresentação
e Descrição do TCC
Ricardo Peixoto (Mestre, Rehagro)
Bolivar Faria (Doutor, Rehagro)
• Desenvolvimento de projetos de nutrição para
fazendas de leite
• Exercícios de projeção de gastos de volumosos e
concentrados
10º Módulo - 06, 07 e 08 de Junho de 2019
Produção de Silagens
Mikael Neumann (Doutor, Unicentro)
• Aspectos agronômicos das culturas de verão e
inverno para silagens de milho, sorgo e azevém
11º Módulo - 11, 12 e 13 de Julho de 2019
Formulação de Dietas para Bovinos de Leite
e Metodologia de Pesquisa
Bolivar Faria (Doutor, Rehagro)
• Ferramentas de monitoramento e refinamento de dietas
• Apresentação do pré-projeto do TCC
12º Módulo - 08 e 09 de Agosto de 2019
Gestão Econômica com Foco em Nutrição
Régis Henrique (Especialista, Rehagro)
• Abordagem econômica e financeira de sistemas
de produção de rebanhos leiteiros
• Impacto da nutrição no fluxo de caixa da
bovinocultura de leite
13º Módulo - 19 e 20 de Setembro de 2019
Formulação de Dietas para Bovinos de Leite
João Paulo Pereira (Mestre, Rehagro)
• Exercícios e simulação de separação de lotes
14º Módulo - 17 e 18 de Outubro de 2019
Doenças Relacionadas a Problemas
Nutricionais
Elias Facury e Antônio Último de Carvalho
(Doutor/UFMG)
• Estudo das principais doenças metabólicas
(cetose, acidose, hipocalcemia, etc) que
acometem vacas de leite no periparto
• Uma abordagem de Medicina de Produção
Continua

15º Módulo - 07 e 08 de Novembro de 2019
Formulação de Dietas para Bovinos de Leite II
Bolivar Faria (Doutor, Rehagro)
• Cálculo de dietas utilizando softwares
• Estudos de casos de dietas
• Aulas práticas de formulação
16º Módulo - 05, 06 e 07 de Dezembro de 2019
Nutrição de Gado de Leite
Robson Vilela Sá Fortes (Mestre, Rehagro)
Bolivar Nóbrega de Faria (Doutor, Rehagro)
• Manejo nutricional durante as fases do ciclo
produtivo da vaca de leite
• Agrupamento de vacas leiteiras
• Sistemas de alimentação e manejo alimentar de
vacas leiteiras

3 Estados
14 Turmas
469 Alunos

• Visita a um sistema de produção de gado confinado,
buscando um link teórico-prático dos conhecimentos
adquiridos em sala de aula ao dia a dia de uma
fazenda
17º Módulo - 02, 03 e 04 de Março de 2020
Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso
Bolivar Faria (Doutor, Rehagro)
João Paulo (Mestre, Rehagro)
Ricardo Peixoto (Mestre, Rehagro)
Sérgio Soares (Rehagro/Mestre)
• Defesa 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.

Avaliações dos alunos sobre o curso:

9,1

9,2

98%

Nota média
da aula

Aplicabilidade
do curso

dos alunos indicariam
o curso a um amigo.

Depoimento de Ex-Aluno:
“Todo ano tem uma tecnologia nova na área da nutrição, então temos que
estar sempre antenados. A Pós-graduação foi muito importante pra mim, pude
implementar as técnicas aprendidas. Os professores têm bastante vivência
prática e repassam o conhecimento para os alunos, por isso recomendo o curso.”
Bruno Palhares, Gerente de Nutrição Animal, Belo Horizonte/MG
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