
NOVO CRONOGRAMA - CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL (IA) - FAZENDA EXPERIMENTAL PROFESSOR HÉLIO BARBOSA - EV/UFMG - 2017  
 

 SEGUNDA TERÇA  QUARTA QUINTA  SEXTA 

7–8h ----- CAFÉ DA MANHÃ  CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ  CAFÉ DA MANHÃ 

8–9h -----   Pré-requisitos para    Fases do ciclo estral   Sêmen convencional    Adoção estratégica de   
9–10h     implantação e    da fêmea bovina e   e sêmen sexado;    protocolos hormonais para   

               

  Recepção dos alunos   manutenção de um    identificação dos   Interpretação dos    Inseminação Artificial em   

     programa de IA.    sinais de cio.   catálogos de touros.    Tempo Fixo (IATF).   
                   

10–11h  Introdução; Panorama   Manuseio do botijão    Manuseio do botijão   Manuseio do botijão    

Treinamento: aplicação de 
  

              

11–12h  da IA; Anatomia do   de sêmen e dos    de sêmen e dos   de sêmen e dos      
            hormônios e implantes em   

  
aparelho reprodutor da 

  
materiais utilizados 

   
materiais utilizados 

  
materiais utilizados 

     

            fêmeas submetidas a IATF.   
  

fêmea bovina. 
  

na técnica de IA. 
   

na técnica de IA. 
  

na técnica de IA. 
     

               
                   

12–13h  
ALMOÇO 

  
ALMOÇO 

   
ALMOÇO 

  
ALMOÇO 

   
ALMOÇO 

  

13–14h 
             

                  

14–15h  Treinamento da técnica   Treinamento da    Treinamento da   Treinamento da    Prova, entrega de   
              

  de IA em tratos genitais   técnica de IA em    técnica de IA em   técnica de IA em    certificados e   

15–16h  provenientes de   fêmeas bovinas    fêmeas bovinas   fêmeas bovinas    encerramento do curso.   
  

abatedouro. 
  

(20 animais). 
   

(20 animais). 
  

(20 animais). 
     

16–17h           -----   

17–18h  LANCHE   LANCHE    LANCHE   LANCHE   -----   

18–19h -----  -----   -----  -----   -----   

19–20h -----  -----   -----  -----   -----   

20–21h  JANTAR   JANTAR    JANTAR   JANTAR   -----   
 
- Público-alvo: o curso é direcionado para estudantes, proprietários, funcionários e demais profissionais da bovinocultura de leite ou 

corte. As turmas são compostas por 8 (mínimo) a 12 (máximo) alunos. 
 
- Instrutora: Telma Martins (Pós-Doutorado em Ciência Animal – EV-UFMG), Ana Carolina Leite (doutoranda em Ciência Animal - EV-UFMG) e 

Philipe Pimenta (doutorando em Ciência Animal - EV-UFMG). 
 
- Datas dos próximos cursos: 30/10 a 03/11; 11/12 a 15/12/2017. 
 
- Investimento: R$700,00 (inclui hospedagem, alimentação, materiais didáticos, materiais descartáveis e taxa de expedição do certificado). 
 
- Inscrições: podem ser realizadas pelo link http://conveniar.fepmvz.com.br/Eventos/ (boleto bancário) 
 

ou por meio de depósito na conta nº 913303-8, agência: 1222-X, Banco do Brasil, FEPMVZ-FAZENDA. Enviar uma cópia do 
comprovante de pagamento para a Karol, secretária da fazenda (e-mail fazendavet@gmail.com). Informar o nome e o telefone do participante. 
 
- Mais informações: ligar na fazenda, de segunda a sexta-feira, entre 7 e 16h. Tel. (31) 3534-3708 (falar com Karol ou 

Bira) ou, enviar e-mail para: fazendavet@gmail.com 


