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Gestão da Nutrição na Pecuária
de Corte - Xinguara / PA

Curso prático e aplicável com professores que vivenciam a rotina de fazendas de gado de corte e trazem conceitos atuais,
com objetivo de ampliar o resultado financeiro das propriedades através da otimização dos recursos nutricionais.

Público alvo:

Proprietários, gerentes de fazendas, técnicos agrícolas, estudantes, veterinários, zootecnistas e agrônomos.

Diferenciais do programa:

• Estudos de casos com dados reais de fazendas
• Entendimento de ferramentas aplicáveis à realidade do participante
• Foco no aprendizado do aluno, uso intenso de exercícios práticos e dinâmicos
• Professores atuantes em grandes projetos de pecuária de corte no Brasil
• Conteúdo abrange todos os aspectos que envolvem nutrição em pecuária de corte

Resultados esperados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento da produtividade
Melhoria do uso dos recursos nutricionais da fazenda
Incremento no resultado financeiro do negócio
Melhoria no desempenho dos animais em todas as fases de criação
Aumento da capacidade em delegar e monitorar funções da equipe
Entender a importância da nutrição e seu impacto no negócio
Descobrir potencial produtivo do seu sistema de produção
Aperfeiçoar o uso dos recursos nutricionais da propriedade
Saber planejar e quantificar aquisição de recursos nutricionais

Formato do curso:

9 encontros mensais de 2 dias (sextas-feiras de 13:00 às 20:00 e sábados de 08:00 às 18:00).

Programa do curso:
Módulo 1- 05 e 06 de Outubro de 2018
Gerenciamento de pessoas e equipes
• Discutir aspectos práticos da rotina de trabalho que envolve a nutrição em pecuária de corte
• Como motivar as pessoas para atingir as metas de consumo de produtos nutricionais.
• A importância das metas no gerenciamento da nutrição
• Como atingir resultados satisfatórios no gerenciamento da nutrição através das pessoas
• Motivação, Liderança, Desenvolvimento interpessoal e Gestão de cargos
• Ferramentas Gerencias: Rotina de trabalho, Check list, Espinha de peixe, Agenda Macro.

Módulo 2 - 09 e 10 de Novembro de 2018
Fisiologia digestiva e alimentos na nutrição animal
• Apresentar o funcionamento da digestão dos ruminantes tais como suas particularidades
• Demonstrar a importância na escolha dos alimentos
• Estratégias para escolha e aquisição de insumos para alimentação do rebanho
• Cuidados no armazenamento de insumos utilizados na alimentação animal
• Discorrer sobre analises bromatologicas, principais observações a serem avaliadas nos alimentos.
Módulo 3 - 14 e 15 de Dezembro de 2018
Suplementação proteica e energética em pecuária de corte
• Entender diferenças nutricionais de suplementos proteicos e energéticos
• Saber atuar na mudança do suplemento de acordo época do ano e categoria animal
• Saber importância da suplementação proteica e energética dentro do sistema de produção
• Formulações de produtos proteicos e energéticos mais recomendados na atualidade
Módulo 4 - 18 e 19 de Janeiro de 2019
Gerenciamento da produção de forragens e grãos na pecuária de corte
• Discutir o sistema de integração lavoura-pecuária
• Discutir a importância do estoque de volumoso, formas de conservação de forragens silagens, feno, etc.
• Estratégias de conservação de grãos e técnicas de manejos que garante altas produções de volumoso
Módulo 5 - 08 e 09 de Fevereiro de 2019

Controle financeiro (fluxo de caixa e custo de produção)

• Despertar a consciência da importância e do potencial da utilização do controle financeiro no gerenciamento
do negócio, apresentando as bases para implantação em fazendas de corte
• Métodos de implantação do controle financeiro na gestão da atividade
• Discutir a importância da nutrição nos custos de produção de fazendas de gado de corte.
• Mostrar o impacto do orçamento nutricional na tomada de decisões de compra
• Identificar momentos melhores para aquirir insumos nutricionais
Módulo 6 - 15 e 16 de Março de 2019
Gerenciamento da produção de forragens, intensificação de pastagens, combate de ervas
daninhas e pragas em pastagens
• Discutir estratégias que garantam a produção de forragens em quantidade e qualidade adequada, de maneira
economicamente viável
• Compreender a importância do pasto como dieta base na produção de gado de corte, discutir níveis nutricionais de
gramíneas e a sua influência na dieta suplementar
• Saber a importância da fibra e sua qualidade do pasto na composição de proteinados e suplementos proteicos e
energéticos.
• Discutir estratégias que garantam o combate de ervas daninhas em pastagens em fazenda de gado de corte
• Conhecer principais bases quimicas (produtos) disponíveis no mercado e como é a forma de uso para garantir o máximo de
eficiência no controle de ervas daninhas em pastagens
• Compreender a importância do controle de pragas em pastagens e seus principais desafios na pecuária moderna
Módulo 7 - 05 e 06 de Abril de 2019
Estratégias nutricionais na engorda a pasto e no confinamento
• Bases para sistema de intensificação na engorda a pasto e no cocho
• Discorrer sobre estrategias nutricionais em semi confinamento e confinamento
• Métricas básicas para avaliar desempenho na engorda
• Principais dietas e tecnologias adotadas na engorda

Continua

Módulo 8 - 03 e 04 de Maio de 2019

Módulo 9 - 31 de Maio e 01 de Junho de 2019
Gestão completa da nutrição por indicadores
de produtividade em pecuária de corte

Suplementação mineral e definição
de taxa de lotação dentro do sistema
de pecuária de corte
• Discussão sobre as principais estratégias de suplementação
minerais em bovinos de corte em diferentes categorias
• Estratégias para implantação de programa nutricional
no rebanho
• Aplicação do uso da evolução do rebanho para definição
e evolução do projeto.

• Permitir o entendimento da importância da utilização de
números e indicadores para a tomada de decisão, discussão
e interpretação dos principais indicadores de produtividade
na nutrição
• Utilização de indicadores como método de gestão
• Auto-avaliação e ações geradoras de mudança
• Estratégias de compra, como construir um orcamento
nutricional dentro do sistema de gado de corte

Visando o aperfeiçoamento e o cumprimento do programa do curso, o Rehagro poderá alterar o 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 os cursos do Rehagro:

9,1

9,2

99%

Nota média
da aula

Aplicabilidade
do curso

dos alunos indicariam
o curso a um amigo.
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