
INFORMAÇÕES GERAIS: CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS -2017 
 

Promovido por: Escola de Veterinária da UFMG. 
Local: Fazenda Experimental Professor Hélio Barbosa, Igarapé-MG. 
Professora: Telma da Mata Martins, pós-doutoranda em Reprodução Animal. 
 

Público-Alvo: 
   

- O curso é direcionado para estudantes, proprietários, funcionários e demais profissionais que atuam 
na bovinocultura de leite e/ou corte;  
- Cada turma é composta por 8 (mínimo) a 12 (máximo) participantes. 

 
Cursos oferecidos em 2017: 

 
23/01 a 27/01 
20/02 a 24/02 
27/03 a 31/03 

24/04 a 28/04 

29/05 a 02/06 

26/06 a 30/06 

24/07 a 28/07 

28/08 a 01/09 

25/09 a 29/09 

30/10 a 03/11 

11/12 a 15/12 

 
Programação do curso - Aulas teóricas e práticas: 

 
Segunda-feira: 
8 às 10h: Recepção dos alunos. 
10 às 12h: Aula teórica - Introdução sobre a técnica de Inseminação Artificial (IA); Panorama da IA no 
Brasil e no Mundo; Anatomia do aparelho reprodutor da fêmea bovina. 
12 às 14h: Almoço 
14 às 17h: Aula prática - Treinamento com peças de trato genital provenientes de abatedouro. 
 
Terça-feira: 
8 às 10h: Aula teórica - Pré-requisitos para implantação e manutenção de um programa de IA: 
importância do inseminador, do proprietário e do médico veterinário. 
10:30 às 12h: Aula prática - Manuseio do botijão de sêmen e dos materiais utilizados na IA. 
12 às 14h: Almoço 
14 às 17h: Aula prática - Treinamento da técnica de IA em fêmeas bovinas (20 animais). 
 
Quarta-feira: 
8 às 10h: Aula teórica - Fases do ciclo estral da vaca e identificação dos sinais de cio. 
10:30 às 12h: Aula prática - Manuseio do botijão de sêmen e dos materiais utilizados na IA. 
12 às 14h: Almoço 
14 às 17h: Aula prática - Treinamento da técnica de IA em fêmeas bovinas (outros 20 animais). 
 
Quinta-feira: 
8 às 10h: Aula teórica - Sêmen convencional e sêmen sexado. 



10:30 às 12h: Aula prática - Como utilizar o catálogo de sêmen. 
12 às 14h: Almoço 
14 às 17h: Aula prática - Treinamento da técnica de IA em vacas (revisão). 
 
Sexta-feira: 
8 às 9h: Prova teórica. 
9:30 às 12h: Prova prática. 
12 às 14h: Almoço de encerramento seguido de entrega dos certificados. 

 
Bate-papos “extra”: 

 
- Perdas de gestação em bovinos; 
- Infecções uterinas em vacas; 
- Vacas repetidoras de cio; 
- Biotécnicas aplicadas à reprodução animal; 
- Adoção estratégica de biotecnias reprodutivas em rebanhos leiteiros; 
- Protocolos hormonais utilizados em programas de IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo). 
 

Investimentos: 
 
- O investimento total para realização do curso é de R$605,00. Esse valor inclui hospedagem, 
alimentação, material didático e material descartável para as aulas teóricas e práticas; 
- O aluno deverá levar um par de botas de borracha e objetos de uso pessoal. 
 

Como realizar sua inscrição: 
 
- As inscrições podem ser realizadas por meio do link: http://conveniar.fepmvz.com.br/Eventos/  
Será gerado um boleto bancário com prazo de pagamento em até 3 dias úteis; 
 
- Para aqueles que preferirem fazer sua inscrição por meio de depósito bancário, seguem os dados da 
conta: Banco do Brasil 
             Agência: 3610-2 
             Conta Corrente: 913303-8 
             FEPMVZ-FAZENDA 
Enviar o comprovante de pagamento para a Karol, secretária da Fazenda, via fax (31 3534-1758) ou e-
mail (fazendavet@gmail.com). Favor identifica-lo com o nome e o telefone do participante; 
 
OBS: 1. Caso algum inscrito não possa comparecer na data prevista para realização do curso, ele 
deverá entrar em contato com a Fazenda com pelo menos 72 horas de antecedência;  
          2. Se ocorrerem imprevistos que impeçam a realização do curso na data programada, os alunos 
serão transferidos para o curso do mês seguinte ou mês de sua preferência. 
 

Maiores informações: 
 

Contatos do escritório da fazenda:  
(31) 3534-3708 - falar com Karol, de segunda a sexta-feira, entre 7h e 16h.  
Ou, enviar e-mail para: fazendavet@gmail.com 

http://conveniar.fepmvz.com.br/Eventos/

