
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO ANO DE 2018 

 
 

 
Nome do Grupo: Clube de Práticas Zootécnicas 

Sigla: CPZ 

Ano de Criação:1977 

 
 

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

Departamento: Zootecnia 

Contato do professor (e-mail institucional e telefone): fapsantos@usp.br 

(19) 3429 4134 

 
 

Contatos do Grupo (e-mail institucional e telefone): cpz.esalq@gmail.com 

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

Mateus Ferreira Alves 

mateus.ferreira.alves@usp.br 

19 9 9947 4855 

Mario Olímpio de Oliveira 

mariooliveira@usp.br 

11 9 9114 2663 

 
 

 
Área do Conhecimento: 

5.04.03.00-1 Nutrição e Alimentação Animal 

o 5.04.03.01-0 Exigências Nutricionais dos Animais 

o 5.04.03.02-8 Avaliação de Alimentos para Animais 

o 5.04.03.03-6 Conservação de Alimentos para Animais 

5.04.04.00-8 Pastagem e Forragicultura 

o 5.04.04.01-6 Avaliação, Produção e Conservação de Forragens 

o 5.04.04.02-4 Manejo e Conservação de Pastagens 

o 5.04.04.03-2 Fisiologia de Plantas Forrageiras 

o 5.04.04.04-0 Melhoramento de Plantas Forrageiras e Produção de Sementes 

o 5.04.04.05-9 Toxicologia e Plantas Tóxicas 
 

5.04.05.00-4 Produção Animal 

o 5.04.05.01-2 Criação de Animais 

o 5.04.05.02-0 Manejo de Animais 

o 5.04.05.03-9 Instalações para Produção Animal 

mailto:fapsantos@usp.br
mailto:cpz.esalq@gmail.com
mailto:mateus.ferreira.alves@usp.br
mailto:mariooliveira@usp.br


 

Áreas Temáticas: 

 
( ) 1. Comunicação 

( ) 2. Cultura 

( ) 3. Direitos Humanos e Justiça 

( ) 4. Educação 

( ) 5. Meio Ambiente 

( ) 6. Saúde 

(1) 7. Tecnologia e Produção 

(2) 8. Trabalho 

 
Linhas de Extensão: 

10.2006 – Desenvolvimento tecnológico 

O grupo realiza pesquisas? 

( ) Sim 

(X) 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 link: 

 
 

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

O CPZ é um grupo de extensão que atua na área de produção de ruminantes, mais especificamente com o 

manejo de bovinos de corte e leite, manejo e produção de pastagens, nutrição de ruminantes e forragens 

suplementares (Cana, Milho, Sorgo, etc). O estágio disponibiliza ao aluno participar das atividades de rotinas 

da fazenda experimental do departamento de Zootecnia e de outras propriedades particulares afim de 

proporcionar ao aluno o conhecimento prático das atividades executadas nessa área de produção. Também 

são realizados cursos de capacitação como por exemplo, o curso de condutores de máquinas e o curso de 

inseminação artificial. Além disso, o estagiário participa das atividades de planejamento e gerenciamento das 

atividades desenvolvidas nas propriedades e organizações de eventos. O objetivo do estágio é o de 

proporcionar ao aluno condições técnicas para planejar e gerir atividades relacionadas a pecuária. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf)


 

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2018 (incluir principais resultados, 

contribuições /número de pessoas participantes/número de pessoas beneficiadas/público alvo): 

O grupo realizou todas as atividades envolvidas com a rotina de um sistema de produção, tanto de corte 

quanto de leite. Foram responsáveis pelo planejamento, realização, geração de índices zootécnicos e discussão 

dos mesmos, buscando aperfeiçoar as atividades. Também organizaram o leilão da ESALQ-2018, em que foram 

vendidos animais produzidos no sistema de produção de gado de leite e de corte do LZT. Durante o ano de 

2018 cerca de 13 alunos participaram do processo seletivo, sendo 4 no de janeiro em que foi efetivado 1 e 9 

no de julho em que foram efetivados 3, entre os 4 alunos efetivados 4 permanecem ativos no grupo. 

Atualmente o grupo conta com 10 alunos, sendo que 2 estão em intercâmbio. 

 

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

 
Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Lucas Papadopoli de Barros Eng. Agronomica (785) 3237114 

Mateus Ferreira Alves Eng. Agronomica (19)999474855 

Vitor Franco Vieira Eng. Agronomica (62)99422388 

Flávio Henrique Dal Ri Eng. Agronomica (16)997498162 

Mario Olimpio de Oliveira Eng. Agronomica (11)991142663 

Arthuit Rodrigues Eng. Agronomica (19)997958769 

Hugo da Silva Melo Eng. Agronomica (17)992446254 

Vitor Pedroso Eng. Agronomica (16)982175432 

Juliana Torres Santiago Eng. Agronomica (19)998837937 

José Luis Alves Junior Eng. Agronomica (18)996130571 



 

 

 

74º Leilão da Esalq. 

Realização do curso de inseminação. 



 

 

 
 

Processo Seletivo 2018. 

 
Data  / /  

 
 
 
    
 
 

 
 

Carimbo e Assinatura do Professor Coordenador do Grupo 

 
 

(PADRÃO: O relatório deve conter, no mínimo 3 páginas e no máximo 5 páginas)  
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