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 Curso de Manejo de Pastagens 

 
 

Dia 02/12/2014 (Terça feira) 

 

Aula teórica 1 - Formação de pastagens (08h00min as 12h00min) Prof. Lúcio Carlos 

Gonçalves (EV-UFMG) 

 Noções de solos 

 Formação de pastagens 

 Recuperação de pastagens 

 Reforma de pastagens 

 Aplicação de corretivos e fertilizantes 

 

 

Aula teórica 2 - Manejo de pastagens (14h00min 18h00min horas) Prof. Diogo 

Gonzaga Jayme (EV-UFMG) 

 Valor nutritivo de forrageiras 

 Métodos e manejo do pastejo 

 Disponibilidade de forragem x ajustes na pressão de pastejo 

 

 

Dia 03/12/2014 (Quarta Feira) 

 

Aula teórica 3 – Criação de bovinos de leite a pasto (08h00min as 12h00min) Prof. 

Alex Matos Teixeira (FAMEV–UFU). 

 Exigências de bovinos de leite 

 Suplementação de vacas de leite criadas a pasto 

 Manejo de pastagens para vacas de leite 

 

 

Aula teórica 4 – Criação de bovinos de corte a pasto (14h00min as 18h00min) Prof. 

Fabiano Alvim Barbosa (EV-UFMG). 

 Exigências de bovinos de corte 

 Suplementação de bovinos de corte  

 Manejo de pastagens na produção de bovinos de corte 

 

 

Dia 04/12/2014 (Quinta feira) 

 

Aula prática 1 – Planejamento de sistemas de pastejo (08h00min as 12h00min e 

14h00min as 18h00min). Prof. André Morais Moura (Doutorando em Zootecnia - 

UFMG). 

 Noções básicas de GPS e manipulação de softwares 

 Dimensionamento de piquetes e instalações 

 Elaboração de projetos de rotacionado 

 Divisão de pastagens e construção de cerca elétrica 
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Dia 05/12/2014 (Sexta feira) 

Aula prática 2 - (08h00min as 12h00min e 14h00min as 18h00min) Prof. Diogo 

Gonzaga Jayme (EV-UFMG), Vinicius Silveira Raposo (Mestrando em Zootecnia 

EV-UFMG) e Eduardo Moura de Lima (Mestrando em Zootecnia EV-UFMG). 

 Avaliação de pastagens 

 Diferimento de pastagens  

 Coleta e remessa de amostras de solo 

 Amostragens de pastagens 

 Mensuração da produtividade das pastagens 

 

Dia 06/12/2014 (Sábado) 

Aula prática 3 - (08h00min as 12h00min e 14h00min as 18h00min) Prof. Diogo 

Gonzaga Jayme (EV-UFMG) e Prof. Alex Matos Teixeira (FAMEV_UFU)  

 Avaliação do sistema de produção de bovinos a pasto 

 Avaliação de animais em pastejo 

 Indicadores e métodos de ajuste no manejo de pastagens 

 Monitoramento da produção e planejamento alimentar 

 

 


