
Programação das apresentações orais do Zootec 2017 

Trabalho Data Horário Sala 
Desempenho de galinhas poedeiras nas fases de cria e recria 

submetidas a diferentes manejos de bico 
22/05 8h00-8h15 Urano 

Saúde e produção animal em rebanhos leiteiros orgânicos e 
convencionais - possibilidades e limitações 

22/05 8h15-8h30 Urano 

Análise comportamental de galinhas d’angola (Numida meleagris) 
criadas em sistema semi-intensivo com diferentes tipos de 

enriquecimento ambiental 

22/05 8h30-8h45 Urano 

Agregação de valor para a pesca do Pantanal: Almôndegas 
elaboradas com a carne da piranha vermelha 

22/05 8h45-9h00 Urano 

Qualidade de ovos de casca marrom submetidos à refrigeração 
em diferentes tipos de embalagens e períodos de 

armazenamento 

22/05 9h00-9h15 Urano 

Qualidade dos ovos de codornas japonesas suplementadas com 
betaína na ração em substituição da metionina + cistina digestível 

22/05 9h15-9h30 Urano 

Suplementação de glutamato e nucleotídeos na dieta acelera o 
turnover do carbono (δ13C) no músculo de leitões recém-

desmamados 

22/05 9h30-9h45 Urano 

Extratos de plantas como redutores da produção de metano em 
ovinos recebendo dieta com alto teor de concentrado 

22/05 9h45-
10h00 

Urano 

Uso de leveduras vivas e mananoligossacarídeos em dietas à 
base de grãos para bovinos: parâmetros ruminais 

22/05 10h00-
10h15 

Urano 

Um perfil empreendedor no agronegócio: o caso de Lair Antonio 
de Souza 

22/05 8h00-8h15 Netuno 

Impactos do pagamento por qualidade do leite, nos custos de 
produção, receita e rentabilidade de sistemas de produção de 

leite no Norte de Minas Gerais 

22/05 8h15-8h30 Netuno 

Análise envoltória de dados como contribuição à eficiência em 
unidades piscícolas da região de Ilha Solteira/SP 

22/05 8h30-8h45 Netuno 

Aspectos legais sobre a atuação do zootecnista na reprodução 
animal 

22/05 8h45-9h00 Netuno 

Forma de Ingresso dos Acadêmicos do Curso de Zootecnia no 
Campus de Araguaína da Universidade Federal do Tocantins- 

UFT 

22/05 9h00-9h15 Netuno 

O estudante e suas experiências extraclasse: o papel do estágio 
durante a formação 

22/05 9h15-9h30 Netuno 

Avaliação de conflitos e insuficiência das ações do INCRA no 
processo de implantação de Projetos de Assentamentos de 

Reforma Agrária no município de Pompeu/MG 

22/05 9h30-9h45 Netuno 

Análise de proposta de parceria para instalação de canaviais 
entre uma usina sucroalcooleira e a comunidade de 

assentamento de reforma agrária: relato de caso 

22/05 9h45-
10h00 

Netuno 

Elaboração de programa de capacitação rural para criadores de 
ovinos na região de Uberlândia, Minas Gerais 

22/05 10h00-
10h15 

Netuno 

Características e preferências de consumo de carne ovina 23/05 9h30-9h45 Netuno 
Perfil do consumidor de carne suína na cidade de Dom Pedrito – 

RS 
23/05 9h45-

10h00 
Netuno 

Viabilidade econômica de Centro de Coleta e Processamento de 
Sêmen (CCPS) bovino em 2016 comparado com 2013 

23/05 10h00-
10h15 

Netuno 

Características produtivas de bovinos nelore padrão e mocho 
criados em bioma cerrado 

24/05 8h00-8h15 Netuno 

Parâmetros genéticos para características de carcaça avaliadas 24/05 8h15-8h30 Netuno 



por ultrassonografia na raça nelore 
Curvas de crescimento para frangos caipira das linhagens 

Gaúcho e Label Rouge 
24/05 8h30-8h45 Netuno 

Eficiência técnica dos estabelecimentos rurais brasileiros: o que 
nos dizem os microdados do Censo Agropecuário 2006? 

24/05 8h45-9h00 Netuno 

A pluriatividade em famílias da região da campanha gaúcha na 
década de 2010 

24/05 9h00-9h15 Netuno 

Uso de indicadores de eutrofização para o monitoramento 
ambiental da produção de peixes em represas rurais 

24/05 9h15-9h30 Netuno 

Desempenho produtivo do capim Mombaça submetidos a 
diferentes alturas de pastejo e adubação nitrogenada em sistema 

silvipastoril 

24/05 9h30-9h45 Netuno 

Condutância estomática e conteúdo relativo de água em folhas 
da Pueraria phaseoloide submetida ao estresse hídrico 

24/05 9h45-
10h00 

Netuno 

Composição morfológica e índice de área foliar de Brachiaria 
decumbens cv. Basilisk de acordo com níveis de fertilização 

24/05 10h00-
10h15 

Netuno 

Uso da Quercetina Como Antioxidante na Maturação In Vitro de 
Oócitos Caprinos 

24/05 8h00-8h15 Vênus 

Técnicas indicativas do potencial reprodutivo de rainhas Apis 
mellifera Africanizadas 

24/05 8h15-8h30 Vênus 

Adição do colesterol carregado pela ciclodextrina no sêmen do 
garanhão da raça Nordestina sobre a integridade da membrana 

espermática 

24/05 8h30-8h45 Vênus 

Comparação zootécnica e econômica da produção integrada de 
frangos de corte em diferentes sistemas de climatização 

24/05 8h45-9h00 Vênus 

Implantação de boas práticas agropecuárias na melhoria da 
qualidade do leite 

24/05 9h00-9h15 Vênus 

Aceitabilidade do leite de cabra nas redes de ensino estadual no 
município de Bambuí/MG 

24/05 9h15-9h30 Vênus 

Monitoramento de bovinos utilizando tecnologia rfid embarcada 
em um vant 

24/05 9h30-9h45 Vênus 

Desempenho produtivo de vacas holandesas em semi-
confinamento e confinamento compost barn 

24/05 9h45-
10h00 

Vênus 

Uso da espectroscopia no infravermelho por transformada de 
Fourier com reflectância total atenuada (FTIR-ATR) como teste 

de triagem de ivermectina em leite 

24/05 10h00-
10h15 

Vênus 

 


