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Resumo

A região médio-norte do Mato Grosso se destaca no agronegócio nacional, principalmente na produção de grãos. Diante do cenário propício para o

desenvolvimento da agricultura na região, alternativas para viabilizar a pecuária são determinantes para evitar o desaparecimento das unidades pecuárias. Entre

os fatores mais impactantes nos custos de produção, a alimentação é o parâmetro mais relevante para o sucesso da pecuária. O objetivo deste projeto é

promover a qualificação dos profissionais do setor agropecuário da região do médio-norte de Mato Grosso na área de nutrição animal, a partir de treinamento em

manipulação de dietas e formulação de ração para animais de produção. O projeto será conduzido por professores do IFMT - Campus Sorriso, das áreas de

Zootecnia e Matemática. O treinamento será ministrado no laboratório de informática do campus, para 25 participantes e terá carga horária total de 40 horas.

Será confeccionada apostila para os participantes e o conteúdo programático abordado será: importância da formulação de dietas para a atividade pecuária;

introdução ao estudo dos alimentos; exigências nutricionais dos animais e técnicas de formulação de ração para animais. Espera-se promover qualificação do

corpo técnico regional, na área de nutrição animal e, consequentemente, auxiliar os pecuaristas a se desenvolverem. Após a finalização do projeto, almeja-se

que a oferta do curso se torne permanente. Além disso, a partir do próximo ano, espera-se ofertar módulo complementar sobre o tema, com foco no estudo

avançado da nutrição animal.

Justificativa

Com o desenvolvimento constante do agronegócio brasileiro, são cada vez mais necessários índices produtivos superiores, obtidos a partir do controle absoluto

dos custos e das oportunidades, para que a pecuária possa manter-se competitiva diante da agricultura e de outras atividades de elevada rentabilidade. A região

médio-norte do Mato Grosso se destaca no cenário nacional e mundial na produção de grãos e, diante do cenário propício para o desenvolvimento da agricultura

na região, alternativas para viabilizar a pecuária nestes municípios são determinantes para evitar o desaparecimento das unidades produtoras de proteína de

origem animal e, consequentemente, a consolidação do perfil latifundiário e monocultor do produtor rural desta região. Entre os fatores que interferem

sobremaneira nos custos de produção da pecuária, a alimentação dos rebanhos, independente da espécie em questão, é provavelmente, o parâmetro de maior

impacto no sucesso da atividade. Além de representar grande parcela dos custos produtivos, o manejo nutricional do rebanho, quando bem ajustado e

balanceado, possibilita a obtenção de indicadores extremamente favoráveis ao desenvolvimento da atividade, tais como: taxa de concepção e natalidade;

desenvolvimento ponderal; rendimento e qualidade da carcaça e da carne; entre outros. Neste sentido, o conhecimento das características dos alimentos e das

exigências nutricionais dos animais, bem como da maneira mais eficiente em manusear estas informações, com o objetivo de maximizar o potencial produtivo

dos animais, é fundamental para a equipe de profissionais que presta assistência técnica ao pecuarista. Capacitar, qualificar e multiplicar profissionais para

acompanhar o desenvolvimento da pecuária na região médio-norte do Mato Grosso, bem como para difundir conhecimento entre os produtores rurais é

extremamente importante para garantir a manutenção da atividade pecuária na região. É papel das universidades, institutos federais e empresas de fomento ao

agronegócio brasileiro, públicas e privadas, a aproximação com o setor produtivo, promovendo desenvolvimento e sustentabilidade.

Fundamentação Teórica

O estado do Mato Grosso se destaca cada vez mais no agronegócio brasileiro por meio de diversas atividades, sobretudo na produção de grãos e cereais. A

agricultura da região representa grande parte do PIB do estado e do país, por meio, principalmente, da soja, milho e algodão, além de outras culturas de menor

impacto econômico, mas de extrema importância para a manutenção do sistema produtivo, a partir da rotação de culturas e da integração. Na safra 2016/17, o

Brasil produziu cerca de 237 milhões de toneladas de grãos, sendo o Mato Grosso responsável por, aproximadamente, 62 milhões de toneladas (26,16%). Da

produção estadual total, foram registradas 30,5 milhões de toneladas de soja, 28,9 de milho e 2,5 de algodão, representando, respectivamente, 49,27, 46,69 e

4,04% da safra mato-grossense (CONAB, 2018). Com o desenvolvimento constante da agricultura no estado, é crescente o interesse dos agricultores pela

produção de animais de produção, principalmente aves e suínos. A produção de monogástricos é tradicionalmente intensiva, demandando pouca área para o

seu desenvolvimento, além de permitir a integração com a produção de grãos e a verticalização da produção e agregação de valor na propriedade. Entre os anos

de 2007 e 2012, o rebanho suíno do Mato Grosso aumentou consideravelmente, partindo de 1,39 para 2,11 milhões de cabeças, o que já representa cerca de

5,42% do efetivo nacional (ANUALPEC, 2013). Na produção de ruminantes, o rebanho bovino mato-grossense é o maior do país, com cerca de 26 milhões de

cabeças (ANUALPEC, 2013). Além disso, segundo a mesma fonte, o estado foi responsável por 24,9% dos bovinos confinados e por 10,62% dos abates

registrados no Brasil no ano de 2013. De acordo com o IBGE (2015), o Mato Grosso é o estado brasileiro que apresenta, atualmente, a maior taxa de

crescimento do rebanho ovino. Entre os anos de 2004 e 2011, enquanto o efetivo de ovinos no país cresceu 17%, no estado de Mato Grosso foi registrado 72%

de aumento (BARROS et al., 2016). Diante deste cenário, e da crescente valorização das terras disponíveis ao agronegócio na região, é fundamental que a

atividade pecuária busque cada vez mais alternativas para manter-se competitiva frente à concorrência com a agricultura e com as demais atividades

econômicas. No ano de 2012, o preço médio da terra no Mato Grosso era o 12º maior do país (4.804,00 R$/há), variando entre 20.000,00 e 480,00 R$/há

(ANUALPEC, 2013). Segundo ZATTI et al., (2016), o manejo alimentar é responsável por boa parte dos custos de produção na ovinocultura, incluindo despesas

com manejo das pastagens, suplementação volumosa, concentrada e mineral. Além disso, animais com alimentação balanceada apresentam melhor

desempenho reprodutivo e maior resistência às principais enfermidades. Da mesma forma, para outras espécies de interesse zootécnico, o uso racional dos

alimentos se faz necessário para a maximização da produção. Neste sentido, o conhecimento das características dos alimentos e das exigências nutricionais dos

animais, bem como da maneira mais eficiente em manusear estas informações, com o objetivo de maximizar o potencial produtivo dos animais, é fundamental

para o desenvolvimento da atividade pecuária.

Objetivo Geral

O objetivo deste projeto é promover a capacitação e a qualificação dos profissionais do setor agropecuário na área de nutrição animal, a partir de treinamento em

manipulação de dietas e formulação de ração para animais de produção, visando a disseminação de conhecimento e de práticas economicamente viáveis e

impactantes no sucesso da atividade entre os pecuaristas da região do médio-norte de Mato Grosso.

Metas

1 - Elaborar Material Didático

2 - Seleção e Inscrições dos Participantes

3 - Realização das Aulas e Atividades Avaliativas

4 - Tabular e interpretar dados de avaliação do curso e Escrever Relatório Final



Metodologia da Execução do Projeto

Curso de capacitação e qualificação em formulação de ração animal para profissionais do agronegócio da região do Médio-Norte do Mato Grosso foi

desenvolvido para aproximar a instituição pública de ensino, geradora de tecnologia e soluções a partir da pesquisa, do pecuarista da região em questão, por

meio da ação extencionista. Este treinamento será ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Sorriso, será

ministrado no laboratório de informática do campus supracitado, terá a duração de 2 (dois) meses e a carga horária total de 40 horas, distribuídas entre aulas e

atividades. Serão realizados encontros de 5 (cinco) horas semanais, às quartas-feiras, no período vespertino. O laboratório de informática do Campus será

previamente reservado para as atividades em questão, será solicitado o acompanhamento de um estagiário do setor de Tecnologia da Informação durante as

aulas e o mesmo providenciará a manutenção preventiva e instalação das ferramentas necessárias para o bom funcionamento das máquinas. O curso será

ofertado para 25 (vinte e cinco) participantes, com inscrição prioritária para profissionais da área de Ciências Agrárias, com formação técnica ou superior

(tecnológica ou não), durante 30 (trinta) dias, contabilizados após a abertura das inscrições e início da divulgação pelos municípios da região do Médio-Norte de

Mato Grosso. As inscrições serão realizadas de forma presencial, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, na secretaria do IFMT - Campus Sorriso. Após

este prazo, caso não tenham se esgotado as vagas, as inscrições serão disponibilizadas para estudantes da área de Ciências Agrárias, dos cursos técnicos ou

superior, do IFMT ou de qualquer outra instituição de ensino. O projeto será conduzido por professores do IFMT - Campus Sorriso, das áreas de Zootecnia e

Matemática, já que seu conteúdo compreende atividades interdisciplinares. Será confeccionada apostila para os participantes acompanharem o andamento das

aulas/atividades, com material teórico/prático relacionado ao tema proposto. Serão disponibilizados aos estudantes, além das apostilas, conforme já mencionado,

computadores de uso individual, calculadora, caneta, lápis e borracha. Os professores utilizarão, como ferramentas de ensino/aprendizagem, os seguintes

materiais: data show; notebook; apostila; calculadora; quadro branco e canetas específicas para quadro.   O conteúdo programático desenvolvido durante o

treinamento pode ser visualizado a seguir: - Importância da formulação de dietas para a atividade pecuária; - Introdução ao estudo dos alimentos: composição

química e características gerais; - Exigências Nutricionais dos animais domésticos; - Técnicas de formulação de ração para animais; - Formulação de ração a

partir de equações matemáticas; - Formulação de ração pelo método do Quadrado e Pearson; - Uso de Planilhas de Excell para cálculo de ração; - Softwares

simples e gratuitos para auxílio na manipulação de dietas em propriedades rurais.   Após o término do curso, a entrega do relatório final e da prestação de contas

do projeto, os estudantes serão certificados como participantes e os professores envolvidos como organizadores do evento, pelo registro escolar, com a

anuência da Coordenação de Extensão, ambos do Campus Sorriso.

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

Espera-se promover qualificação de corpo técnico regional, sendo os profissionais vinculados a empresas públicas e privadas de fomento, egressos dos cursos

técnicos e tecnológicos da área de ciências agrárias do IFMT e de outras instituições de ensino da região, profissionais liberais do agronegócio e estudantes o

púbico alvo principal. Será realizada campanha de divulgação do curso em questão, junto aos sindicatos rurais, prefeituras e demais órgãos públicos vinculados

ao agronegócio dos municípios da região do médio-norte do mato Grosso, para que o setor produtivo possa se fazer representado nesta empreitada. com o

apoio destes órgãos, será possível a divulgação desta oportunidade a partir de diversos meios de comunicação, entre eles: rádio; internet e televisão. Após a

finalização deste projeto, caso haja grande procura por parte do corpo técnico local, espera-se que a oferta deste curso se torne permanente, sendo ofertadas

novas vagas para capacitação nos anos seguintes. Além disso, para os formandos deste curso, a partir do próximo ano, espera-se ofertar módulo complementar

sobre o tema, com foco na utilização de softwares para formulação de dietas e no estudo avançado da nutrição animal.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade Especificação
Indicador(es)

Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução

Indicador

Quantitativo
Qtd. Início Término

1 1

Reuniões com

equipe de trabalho

para definir ações

e estratégias Foi

realizada reunião

de alinhamento das

atividades entre a

equipe

organizadora, tendo

sido sanadas a

maior parte das

dúvidas dos

participantes.

Consenso do

grupo de trabalho

e definições de

trabalho

Horas 8

Previsto para

18/06/2018 |

Iniciado em

18/06/2018

Previsto para

30/06/2018 |

Concluído em

30/06/2018



1 2

Elaboração e

Impressão do

Material Didático

O material didático

foi elaborado mas

não

impresso.Durante

as reuniões de

alinhamento

decidiu-se trabalhar

com material

didático eletrônico,

para evitar custos

desnecessários,

diante da restrição

orçamentária.

Material Impresso horas 16

Previsto para

02/07/2018 |

Iniciado em

02/07/2018

Previsto para

27/07/2018 |

Concluído em

27/07/2018

2 1

Promover

Divulgação da

Oferta das Vagas

para a

Capacitação A

divulgação

institucional não foi

efetiva como

esperado. Apesar

de solicitado, o

curso não foi

divulgado no site do

Campus, bem como

na rádio ou

televisão local. A

demanda por

serviços do núcleo

de comunicação foi

muito elevada na

ocasião. Tivemos

muita dificuldade

em encontrar o

público alvo durante

estes dias, mesmo

nos esforçando

para fazê-lo,

entretanto, tivemos

apoio de empresas

parceiras para

concluir essa meta.

Verificar a Eficácia

da Divulgação
Semanas 4

Previsto para

02/07/2018 |

Iniciado em

02/07/2018

Previsto para

27/07/2018 |

Concluído em

27/07/2018

2 2

Período de

Seleção e

Efetivação das

Inscrições

Atividade realizada

com sucesso. Os

candidatos foram

inscritos por ordem

de chegada e após

a avaliação da

documentação

comprobatória de

escolaridade, pelo

registro escolar do

Campus Sorriso.

Preencher as

Vagas Ofertadas
Semanas 6

Previsto para

02/07/2018 |

Iniciado em

02/07/2018

Previsto para

10/08/2018 |

Concluído em

10/08/2018



3 1

Realização das

Aulas Foram

realizadas muitos

exercícios de

fixação de conteúdo

e tarefas

complementares

durante o curso.

Apesar de ter sido

verificada

heterogeneidade na

turma em relação

ao conhecimento

prévio sobre o

tema, em geral, os

estudantes se

saíram muito bem

nos exercícios

propostos.

Demonstração do

aprendizado dos

estudantes a partir

do

desenvolvimento

de tarefas

Semanas 8

Previsto para

22/08/2018 |

Iniciado em

22/08/2018

Previsto para

10/10/2018 |

Concluído em

10/10/2018

3 2

Aplicação de

questionário de

avaliação do

curso O

questionário de

avaliação do curso

foi aplicado na

última aula, junto

com a avaliação

final do curso.

Aplicação de

questionário de

avaliação do

curso com todos

os alunos

inscritos

Semanas 2

Previsto para

03/10/2018 |

Iniciado em

03/10/2018

Previsto para

10/10/2018 |

Concluído em

10/10/2018

4 1

Tabular e

interpretar

questionários de

avaliação do

curso Os

questionários foram

tabulados e a

avaliação do curso

realizada com

secesso, conforme

planejado.

Finalizar a

interpretação dos

dados

Semanas 2

Previsto para

17/10/2018 |

Iniciado em

17/10/2018

Previsto para

31/10/2018 |

Concluído em

31/10/2018

4 2

Escrever Relatório

Final do Projeto e

Resumos para

Apresentação em

Eventos

Técnico-Científicos

O relatório final foi

confeccionado,

porém, não foram

escritos os resumos

para apresentação

em eventos

técnico-científicos

por opção do

coordenador do

projeto, já que não

foram identificados

eventos de

interesse para esta

divulgação a partir

da obtenção dos

resultados.

Finalizar relatório

final e resumos
Semanas 6

Previsto para

07/11/2018 |

Iniciado em

07/11/2018

Previsto para

18/12/2018 |

Concluído em

18/12/2018

PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação da

Despesa
Especificação PROEX (R$) DIGAE (R$)

Campus Proponente

(R$)
Total (R$)

339018

Auxílio Financeiro a

Estudantes (Bolsa

Estudante)

2400.00 0 0 2400.00



339020

Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

1500.00 0 0 1500.00

449020

Auxílio Financeiro a

Pesquisador (Material

Permanente)

600.00 0 0 600.00

TOTAIS 4500.00 0 0 4500.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

339018 -

Auxílio

Financeiro a

Estudantes

(Bolsa

Estudante)

0 0 0 0 0 0 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

339020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores

(Custeio +

Bolsa

Pesquisador)

0 0 0 0 0 0 900.00 0 0 0 25.48 0

449020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisador

(Material

Permanente)

0 0 0 0 0 0 600.00 0 0 0 0 0

Anexo A

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO DE

DESPESA
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

339018 - Auxílio

Financeiro a Estudantes

(Bolsa Estudante)

Bolsa de Ensino Médio Bolsa 6 250.00 1500.00

449020 - Auxílio

Financeiro a Pesquisador

(Material Permanente)

Auxílio Financeiro a

Pesquisador - Permanente

taxa de bancada -

Permanente
1 600.00 600.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Auxílio financeiro a

Pesquisador - Custeio
taxa de bancada - Custeio 1 900.00 900.00

TOTAL GERAL 3.000,00
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