
                    

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NO ANO DE 2017 

 

 

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 (e-mail institucional e telefone): fapsantos@usp.br   (19) 3429-4134 

 

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

Integrantes Pós-graduação E-mail Celular 

Camila Delveaux Araujo Batalha  camila.delveaux@usp.br (19) 982131213 
 

José Mauricio de Santos Neto 
 

josemauricio@usp.br 
 

(16) 981587225 
 

Murillo Alves Portes Meschiatti mu_meschiatti@hotmail.com (19) 998413438 
 

Murilo Garrett murilo.garretti@usp.br 
 

(49) 99138022 
 

Djonatan Machado  
 

Dj18machado@usp.br 
 

(17) 997157180 
 

Fernando Drago   fld_drago@usp.br (15) 997561970 
 

Pedro Gurreiro  pedro.guerreiro@usp.br (19) 992213556 

Ludmila de Souza Monteiro ludmilasm@gmail.com 
 

(15) 996033856 

Arquimedes Junior  arquimedes.junior@usp.br 
 

(19) 991961802 

 

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

camila.delveaux@usp.br (19) 3429-4172 

josemauricio@usp.br (16) 981587225 

 
 

 

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 
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 5.04.04.02-4 Manejo e Conservação de Pastagens 

(Consultar CNPq : http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf , inserir 

número também.) 

 

Áreas Temáticas:  

 

(  ) 1. Comunicação  

(  ) 2. Cultura 

(  ) 3. Direitos Humanos e Justiça 

(  ) 4. Educação 

(  ) 5. Meio Ambiente 

(  ) 6. Saúde 

(X) 7. Tecnologia e Produção 

(  ) 8. Trabalho 

 

Linhas de Extensão: 

(consultar: https://drive.google.com/file/d/0B4yeaevetdmDUWtDemlSY0Rpc00/view?usp=sharing, inserir número 

também) 

10.2006- Desenvolvimento tecnológico  

 

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 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 analises laboratoriais. Além disso, o estagiário participa de discursões de artigos 

https://drive.google.com/file/d/0B4yeaevetdmDUWtDemlSY0Rpc00/view?usp=sharing


                    

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 2017  

Organização de Congressos aberto a produtores, industria e alunos de graduação e pós-graduação: 

 VIII Simpósio sobre Bovinocultura de Corte  

Além de 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 

 

Projetos/Atividades de Extensão criados em 2017 que estão em andamento  

As atividades de 2017 citadas a cima já foram encerradas no mesmo ano. Em 2018 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) 

Mariana Pavanel Siciliano Agronomia Mariana.siciliano@usp.br 

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

 

 

 

 



                    

 

 

Ilustrações (fotos, tabelas, etc) 

 

 

Data ____/____/________             

 

 

________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Professor Coordenador do Grupo 

 

 

 


