
PROJETO UNILEITE 

Desde 2002 



Em que consiste o Projeto UNILEITE ? 

Validar em condições tipicamente brasileiras condutas técnicas 
simples, aplicáveis em condições de fazenda e de grande 
impacto sobre a saúde de glândula mamária e melhoria da 
qualidade do leite  

Permitir a alunos da Escola de Veterinária da UFMG a 
oportunidade de atuarem em atividades de campo como 
agentes transformadores da realidade, contribuindo para 
aumentar a produtividade de fazendas leiteiras 

Divulgar em dias de campo informações técnicas para grupos 
de produtores, permitindo a difusão de informações em larga 
escala 

Pesquisa 

+ 

Ensino 

+  

Extensão 



Metodologia de Trabalho 

• Módulos de 1 ano 

• 2 macro-regiões; 16 fazendas-referência por ciclo 

• 2 coordenadores de equipe 

• 4 duplas - 4 fazendas por dupla 

• Viagens quinzenais em finais de semana 

• 2 duplas e 1 coordenador em cada carro 

• Seminários mensais para equipe e convidados 

• 1 ciclo de palestras e 1 dia de campo por módulo 
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Metodologia de trabalho  

Primeira visita - diagnóstico de Situação das fazendas 



Metodologia de trabalho  

Atividades nas fazendas 

• Identificação dos animais, pesagem e coleta de amostras individuais 

de leite  



• Coleta e identificação de amostras de leite do tanque para análise 

de CCS; UFC e composição química; 

Metodologia de trabalho  

Atividades nas fazendas 



• Verificação de procedimentos de limpeza dos equipamentos 

Metodologia de trabalho  

Atividades nas fazendas 



• Acompanhamento e avaliação de procedimentos de ordenha e 

coleta de informações para emissão de relatórios 

Metodologia de trabalho  

Atividades nas fazendas 



• Definição de procedimentos, condutas, registro das orientações; 

Metodologia de trabalho  

Atividades nas fazendas 



Reunião com proprietário, gerentes e funcionários para apresentar o 

relatório da visita anterior, discutir orientações e esclarecer dúvidas 

Metodologia de trabalho  

Atividades nas fazendas 



Resultados CCS - 2011  

Redução de 39% 



Resultados UFC - 2011  



Unileite e Ensino 

Seminários Unileite 



Unileite e Pesquisa 

Teses,Iniciação científica, CBQL, CPQL... 



Unileite e Extensão 

Divulgação do Programa em Dias de Campo 







Divulgação do Programa em Dias de Campo 



Divulgação do Unileite 

Nacional, Regional e Internacional 

Ciclo Palestras do Projeto Unileite; 

Curso Novos Enfoques na Produção e Reprodução dos 

Bovinos;  

Interleite;  

Jornal da Associação Brasileira de Gado Holandês;  

Caderno Agropecuário do Jornal Estado de Minas;  

Revista Balde Branco; 

Dias de Campo; 

Artigos publicados no site www.rehagro.com.br  

Revista Leite Integral. 
Dia de campo Unileite recebe comitiva de 

produtores de leite da França 

Unileite recebe convite de pró-reitor da UFMG para 

ser apresentado para comitiva da África como 

modelo de extensão rural 



Projeto UNILEITE em números 

• 48 mil km percorridos por ano em serviço (240.000 km em 
cinco anos); 

• 96 dias de locação de veículos por ano (480 dias de locações 
em cinco anos) 

• 106 estudantes com treinamento concluído; 

• 181 propriedades participantes; 

• Oito dias de campo realizados com média de 300 
participantes cada; 

• Seis ciclos de palestra realizados com média de 200 
participantes cada; 

• 235 ordenhadores treinados; 

• 26 municípios atendidos; 

• 78 palestras realizadas em eventos de extensão 



Em dez anos na estrada... 



• 8 Mestrados e 1 Doutorado concluídos na EV-UFMG; 

• Instituto Brasil Pecuária – Bom Despacho/Pará de Minas; 

• Alta Genetics; 

• Embrapa; 

• Nutron; 

• DeLaval; 

• Valée 

• Sebrae MG – Projeto Educampo; 

• ReHAgro – Recursos Humanos no Agronegócio; 

• Nestlé; 

• Biogenesis Bagó 

• PeQPro Consultoria Veterinária – Pompéu/Paraopeba. 

• ... e muito mais 

E depois do Unileite... 



Muito Obrigado !!!!!! 


