Capacitação

Gestão na
Pecuária Leiteira
Teófilo Otoni /MG

Curso de Capacitação
Gestão na Pecuária Leiteira - Teófilo Otoni - MG
Curso prático e aplicável com professores que vivem o dia-a-dia de fazendas e trazem conceitos
atuais com o objetivo de ampliar o resultado financeiro da propriedade.

Formato do curso:

12 encontros mensais de 2 dias (quintas-feiras e sextas-feiras) de 08h00 às 18h00.

PROGRAMA DO CURSO:
1º MÓDULO – 22 e 23 de novembro de 2018
Bases para o planejamento do sistema de produção:
• compreender a importância da definição do sistema de produção e apresentar bases para
discutir a definição de cada sistema;
• definição do sistema de produção;
• discussão sobre diferenças entre sistemas;
• apresentação de premissas que dão suporte para definição do sistema.
2º MÓDULO – 13 e 14 de dezembro de 2018
Gerenciamento da sanidade:
• definir um programa de prevenção e controle das principais enfermidades;
que acometem um rebanho bovino;
• impactos econômicos e nos índices zootécnicos das principais doenças de bovinos leiteiros;
• principais doenças de casco, prevenção e tratamento;
• doenças do periparto (hipocalcemia, retenção de placenta, doenças metabólicas e desordens do trato digestório).
3º MÓDULO – 24 e 25 de janeiro de 2019
Manejo do solo e das culturas, visando a produção eficiente de forragem:
• preparo de solo;
• correção de solo (calagem e gessagem);
• adubação para as diferentes culturas destinadas à produção de forragem;
• manejo de pragas no sistema de produção de forragens;
• uso de defensivos agrícolas;
• regulagem de maquinários e aplicação de insumos em lavouras e pastagens;
• elaboração de um cronograma para produção de forragem eficiente na fazenda.
4º MÓDULO – 28 de fevereiro e 01 de março de 2019
Planejamento forrageiro para rebanhos leiteiros:
• definir estratégias que garantam a produção
de alimentos em quantidade, qualidade adequada,
de maneira economicamente viável;
• importância do planejamento forrageiro;
• importância da qualidade da forragem;
• dimensionamento das áreas agrícolas
e de pastagem;

• estratégias para maximizar a
produtividade agrícola;
• principais opções de forragem.

5º MÓDULO – 28 e 29 de março de 2019
Controle de mastite e qualidade do leite:
• identificar, controlar e gerenciar a mastite
e a qualidade de leite;
• importância econômica do controle de mastite
e qualidade do leite;
• critérios de identificação e gerenciamento da mastite;
6º MÓDULO – 25 e 26 de abril de 2019
Gerenciamento de pessoas e equipes:
• ampliar o auto-conhecimento;
• compreender os processos de liderança;
• apresentar o conceito de inteligência emocional
e sua importância no processo de liderança;
• gerência e Liderança;

•
•
•
•

estratégias de controle da mastite;
índices para gerenciamento da mastite;
parâmetros de qualidade do leite;
estratégias para melhoria da qualidade do leite.

•
•
•
•

desenvolvimento interpessoal;
comunicação e feedback;
liderança em equipes de trabalhos;
liderança emocional.

7º MÓDULO – 30 e 31 de maio de 2019
Reprodução:
• preparar o participante para atuar no gerenciamento da eficiência reprodutiva;
• importância da eficiência reprodutiva no resultado da atividade;
• critérios para avaliação da eficiência reprodutiva em diferentes sistemas;
• índices e indicadores da eficiência reprodutiva;
• estratégias de melhoria na eficiência reprodutiva.
8º MÓDULO – 27 e 28 de junho de 2019
Manejo alimentar das vacas leiteiras:
• discutir estratégias de manejo para otimização da produção, nas diversas fases do ciclo produtivo da vaca-leiteira;
• manejo nutricional durante as fases do ciclo produtivo da vaca-leiteira;
• sistemas de alimentação e agrupamento de vacas.
9º MÓDULO – 25 e 26 de julho de 2019
Criação de bezerras e recria de novilhas:
• apresentar os processos envolvidos no gerenciamento da recria;
• importância da recria no sistema de produção;
• principais enfermidades na recria;
• ações preventivas e de controle sanitário;
• manejo nutricional nas diferentes fases;
• principais índices para avaliação do desempenho na recria.
10º MÓDULO – 22 e 23 de agosto de 2019
Melhoramento genético:
• discutir a importância da genética nos sistemas de produção;
• estratégias de melhoramento e adequação genética em diferentes realidades;
• estratégias de seleção e melhoramento genético;
• programas de seleção x sistemas de produção.

Continua

11º MÓDULO – 19 e 20 de setembro 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;
• importância do controle financeiro na gestão da atividade;
• potencial do uso do fluxo caixa como ferramenta de gerenciamento;
• por que controlar custos? Benefícios da utilização de custos de produção no gerenciamento da atividade.
12º MÓDULO – 17 e 18 de outubro de 2019
Gestão de índices e visão da gestão do sistema de produção:
• apresentar um fechamento do curso com uma discussão sobre as ações do gestor como fator de sucesso no negócio;
• avaliação do aprendizado e geração de um propósito de continuidade das melhorias;
• utilização de indicadores como método de gestão;
• gerenciamento da fazenda com ferramentas da qualidade;
• auto-avaliação e ações geradoras de mudança.

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.

11 Estados
57 Turmas
1826 Alunos

Avaliações dos alunos sobre o curso:

9,3

9,4

99%

Nota média
da aula

Aplicabilidade
do curso

dos alunos indicariam
o curso a um amigo.

Depoimento de Ex-Aluno:
“O curso traz grandes mudanças para a fazenda e também para o participante. Destaco a disciplina
Gestão de Pessoas, que mexe com a cabeça de todos, fazendo com que tenham mais consciência do que precisa
ser feito. Indico o curso a todos aqueles que buscam por melhorias, por eficiência e estão abertos à
mudanças que com certeza virão. Na prática, significa mais resultados, com implantação de ferramentas
de gestão.”
Otávio Bezerra, Médico Veterinário, Lojas Rancho Alegre, Pesqueira - PE
www.rehagro.com.br - rehagro@rehagro.com.br
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