
                    

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS EM 2018 

 

Nome do Grupo: Nutrição de bovinos                                                                    Sigla: NUTRIBOV 

  

Ano de Criação: 2008   

 

Professor(es) Responsável(eis): Flávio Augusto Portela Santos    

Departamento: Zootecnia 

Contato do professor: fapsantos@usp.br Tel. (19) 3429-4134 

 

Contatos do Grupo (e-mail institucional e telefone): 

 

 Integrantes Pós-graduação  E-mail  Celular  

Arquimedes Junior  arquimedes.junior@usp.br  (19) 99196-1802  

Djonatan Machado  dj18machado@usp.br  (19) 99822-0822  

José Mauricio de Santos Neto  josemauricio@usp.br  (16) 98158-7225  

Murillo Alves Portes Meschiatti  mu_meschiatti@hotmail.com  (19) 99841-3438  

Pedro Gurreiro  pedro.guerreiro@usp.br  (19) 99221-3556  

Silvio Luís Antunes silvio_antunes@usp.br (19) 99833-3698 
 

Facebook/Site do Grupo: 

Contato de dois alunos responsáveis (e-mail e telefone): 

Djonatan Machado  dj18machado@usp.br  (19) 99822-0822  

Silvio Luís Antunes silvio_antunes@usp.br (19) 99833-3698 
 

Local da sede do grupo: CTRH – Centro de Treinamento em Recursos Humanos 

 

Área do Conhecimento: 

 5.04.00.00-2 Zootecnia 

 5.04.03.00-1 Nutrição e Alimentação Animal 

 5.04.03.02-8 Avaliação de Alimentos para Animais 

 5.04.04.00-8 Pastagem e Forragicultura 

 5.04.04.02-4 Manejo e Conservação de Pastagens 

 

Áreas Temáticas:  

 

(  ) 1. Comunicação  
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(  ) 2. Cultura 

(  ) 3. Direitos Humanos e Justiça 

(  ) 4. Educação 

(  ) 5. Meio Ambiente 

(  ) 6. Saúde 

(X) 7. Tecnologia e Produção 

(  ) 8. Trabalho 

 

Linhas de Extensão: 

10.2006- Desenvolvimento tecnológico 

Processos de investigação e produção de novas tecnologias, técnicas, processos produtivos, padrões de consumo e 

produção (inclusive tecnologias sociais, práticas e protocolos de produção de bens e serviços); serviços tecnológicos; 

estudos de viabilidade técnica, financeira e econômica; adaptação de tecnologias. 

O grupo realiza pesquisas? 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

Está cadastrado no diretório de grupos de Pesquisa do CNPQ?  

(Link do diretório: http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf) 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

Em caso positivo, inserir obrigatoriamente o link: 

 

Contextualização do Grupo (Sobre o que se trata/ Objetivos): 

O NUTRIBOV é um grupo de pesquisa que atua na área de produção de ruminantes, mais 

especificamente com nutrição de bovinos de corte em sistema de confinamento e suplementados a 

pasto, e com bovinos leiteiros em pastagem tropical. O estágio disponibiliza ao aluno participar das 

atividades de rotinas da fazenda experimental do departamento de Zootecnia, no desenvolvimento 

de pesquisas cientificas, condução de experimento na fase de campo e análises laboratoriais. Além 

disso, o estagiário participa de discursões de artigos científicos com alunos de pós-graduação, com o 

professor responsável pelo grupo e demais pesquisadores da área. O objetivo do estágio é o de 

proporcionar ao aluno condições teóricas e técnicas para planejar e desenvolver trabalhos científicos. 

 

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2018: 

Auxilio no manejo das fazendas de leite e corte da fazenda da ESALQ, os alunos envolvidos 

participam de discussão de artigos científicos com os alunos de pós-graduação e podem participar 



                    

de cursos de treinamento na área, oferecido pelo Centro de Treinamento de RH do Departamento de 

Zootecnia, na ESALQ/USP, onde os alunos do NUTRIBOV ministram palestras: 

 Treinamento de Sistema Rotacionado Intensivo de Produção de Pastagens para Bovinos 

leiteiros; 

 Treinamento em Suplementação para Bovinos de Corte a Pasto; 

 Treinamento em Nutrição e Formulação de Rações em Microcomputadores para Bovinos 

Leiteiros; 

 Treinamento avançado de Nutrição de Bovinos; 

 Treinamento de Sistema Rotacionado Intensivo de Produção de Pastagens para Bovinos de 

Corte; 

Participação nos dias 9, 10 e 11 de outubro de 2018, do ESALQSHOW, na Vitrine ESALQ, onde 

foram apresentados projetos e serviços de excelência disponibilizados à sociedade pela USP 

ESALQ. Em nosso stand foram apresentados resultados e perspectivas sobre o uso de coprodutos 

do etanol de milho na alimentação de bovinos. 

 

Projetos/Atividades de Extensão criados em 2018 que estão em andamento: 

As atividades de 2018 citadas a cima já foram encerradas no mesmo ano. Em 2019 serão 

desenvolvidos novos cursos e projetos, sempre buscando a difusão de conhecimento e 

desenvolvimento de novas tecnologias para o desenvolvimento da pecuária. 

 

Estudantes e técnicos participantes do grupo: nome, curso/categoria e contato (e-mail e/ou 

telefone) 

 

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Luana Maria Benicio Agronomia luanabenicio@usp.br 

Isabela Sousa Pessina Agronomia is.pessina@usp.br 

Isaque Vicci Agronomia isaquevicci@usp.br 

Jéssica Oliver da Silva Agronomia Jessica.oliver.silva@usp.br 

Mateus Artuso Agronomia mateusartuso@usp.br 

Muller Almeida Agronomia Muller.H.N.Almeida@gmail.com 

Rafaela Nunes Sanchez Portal Agronomia rafaela.portal@usp.br 

 

Ilustrações (fotos, tabelas, etc) 



                    

  

    

  

Data  25 / 04 /2019             

 

                                                                                                

 


