RELATÓRIO PARA AUXÍLIO DE EVENTO

Projeto Agrisus No: 1517/15
Nome do Evento: III Simpósio de Produção Animal a Pasto - SIMPAPASTO
Interessado (Coordenador do Projeto): Wagner Paris
Instituição:( com endereço, tel e E-mail): Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus
Dois Vizinhos.
Estrada para Boa Esperança km 04, Caixa Postal 157, 86990-000 Dois Vizinhos – PR
Fone: (46) 3536 8900, wagner@utfpr.edu.br
Local do Evento: Centro do Eventos da UTFPR Campus Dois Vizinhos, Dois Vizinhos - PR
Valor financiado pela Fundação Agrisus: 7.500,00
Vigência: 19/08/2015 a 19/09/2015

RESUMO: O Simpósio teve por objetivo atender a grande demanda existente principalmente no
sul do país sobre produção de bovinos criados em pastagem. As palestras abordaram temas
relevantes e atuais relacionados a recuperação de área degradadas, sistemas de integração entre
culturas e novas tecnologias utilizadas na área de forragicultura. Foram no total 11 palestras, um
momento produtor com a apresentação do projeto e experiências dos produtores do projeto
Unidades demonstrativas de produção leiteira e um dia de campo com 5 estações que abordaram
sistema silvipastoril, integração lavoura pecuária e consorciação de espécies forrageiras. Foram
submetidos 90 trabalhos científicos e estes apresentados na forma de pôster durante a
programação do evento. O evento contou com a participação de 285 participantes entre alunos,
técnicos, professores e produtores rurais. Os folders da Agrisus foram distribuídos junto aos
matérias da inscrição que incluía os anais do evento, com todas as palestras redigidas na forma
de capitulo de livro pelos palestrantes. O vídeo da agrisus foi apresentado no cerimonial de
abertura e no início de cada tarde do evento, assim como o banner confeccionado da Agrisus
ficou exposto dentro do anfiteatro em local visível a todos que ali estavam. Além do vídeo entre
as palestras os apoiadores do evento eram apresentados ao publico presente.
RELATÓRIO DO EVENTO:
1. INTRODUÇÃO: (fazer uma pequena introdução sobre o tema e sua relevância)
2. PROGRAMA DO EVENTO:
19 de agosto de 2015 (Quarta Feira)
18:00-19:00

Retirada de Material - Anais do Evento

19:00-19:30

Abertura

Dr. Wagner Paris (UTFPR – Dois Vizinhos)

19:30-20:30

Lucrando com a Agropecuária

Msc. Antonio Chacker El-memari Neto (Terra
Desenvolvimento Agropecuário)

20 de agosto de 2015 (Quinta-feira)

8:30-9:30

Tecnologia de Precisão para produção Prof. Dr. Frederico M. C. Vieira (UTFPR –
de Pastagem
Dois Vizinhos)

9:30-10:30

Mitigação de Gases Estufa e impacto
na Pecuária

10:30-10:45

Intervalo para Café

10:45-11:45

Sistema Silvipastoril no Paraná

11:45-12:15

Mesa Redonda com os palestrantes

12:15-13:30

Intervalo para almoço

13:30-14:30

Manejo e conservação do Solo com
pastagens

Dr. Sebastião B. C. Lustosa (UNICENTRO –
Guaruapuva – PR).

14:30-15:30

Nutrição de bovinos Leiteiros criados
a pasto

Prof. Dr. Antônio Ferriani Branco (UEM Maringá)

15:30-16:00

Apresentação de Trabalhos em painéis e Intervalo para Café

16:00-17:00

Estratégias de uso de forragens
conservadas em sistemas de
produção animal a pasto.

17:00-17:30

Mesa Redonda com os palestrantes

Dr. Ana Claudia Rugigier – FCAV - UNESP Jaboticabal

Dr. Vanderlei Porfírio da Silva (Embrapa Colombo-PR)

Prof. Dr. Clóves Cabreira Jobim (UEMMaringá)

21 de agosto de 2015 (Sexta-feira)
8:30-9:30

Mitos e Verdades do Manejo das
Pastagem

9:30-9:45

Intervalo para Café

9:45-10:45

Bem Estar de Bovinos em Pastejo

Prof. Dr. Luis Carlos Pinheiro Machado
(UFSC – Florianopólis)

10:45-11:45

Intensificação da produção leiteira no
Uruguai e seus falsos dilemas

Prof. Dr. Pablo Chilibroste (EEMAC Uruguai)

11:45 –12:15

Mesa Redonda com os palestrantes

12:00-13:30

Intervalo para Almoço

13:30-14:30

Consorciação de Espécies Forrageiras

14:30-15:00

Apresentação de Trabalhos em painéis e Intervalo para Café

Produção animal e vegetal em sistemas
15:30 – 16:30 integrados de produção agropecuária

16:30-17:30

Prof. Dr. Fernando Quadros (UFSM – Santa
Maria)

Prof. Dr. Magnos Fernando Ziech (UTFPR
- Dois Vizinhos).

Prof. Dr. André Brugnara (UTFPR- Pato
Branco)

Momento Produtor Rural – Participação dos produtores das Unidades
Demonstrativas de Produção Leiteira.

22 de agosto de 2015 (Sabado)

9:00–11:00

Dia de Campo na Fazenda da UTFPR – 5 estações experimentais
1. Irrigação de Pastagens
2. Consorciação e Sobressemeadura
3. Integração Lavoura-Pecuaria – Produção Vegetal
4. Integração Lavoura Pecuária – Produção Animal
5. Sistema Silvipastoril

11:00–14:00

Almoço de Confraternização – Clube Sete de Setembro

3. RESUMOS DAS PALESTRAS (se disponíveis)
Todas as palestras estão publicas na forma de capitulo de livro nos anais do evento, que
segue em anexo a este relatório.
4. PARTICIPANTES (número total indicando nacionais e estrangeiros)
Total: 285
Estrangeiros: 4 (Uruguai, México, França e Colômbia)
5. CONCLUSÕES: (em relação aos objetivos mencionados na carta consulta aprovada para o
financiamento).
Conforme proposto no pedido de apoio ao III SIMPAPASTO, todos os objetivos determinados
foram alcançados e superados. Os palestrantes compareceram e enviaram texto escrito de suas
palestras que se encontra publicado nos anais do evento. Está sendo editado um DVD do evento
com todo o material e as palestras para distribuição em universidade e empresas da área. O
publico foi de 285 participantes, superando o encontro realizado em 2013 na cidade de Londrina.
Foi definido que o próximo Simpósio ocorrerá na cidade de Araçatuba em 2017, sob a
coordenação do professor Cecílio Viega Soares Filho da UNESP.
6. COMPENSAÇÕES OFERECIDAS À FUNDAÇÃO AGRISUS: (descrever de forma sucinta
como foram asseguradas as compensações prometidas)
Na cerimônia de Abertura após o pronunciamento da mesa diretiva e antes da primeira
palestra do evento foi exibido o vídeo institucional de 3 minutos Terra plantada. Assim como antes
da primeira palestra de cada tarde.
O banner da agrisus confeccionado pela comissão organizadora e foi exposto em local de
destaque. O logo da Agrisus foi inserido em todo material de divulgação do evento (folders, faixas,
livro, etc). Os folders da agrisus foram inseridos no material de inscrição recebido por cada
participante junto aos anais do evento.
Todo o material de divulgação da Agrisus estará presente no DVD que está sendo
produzido.
7. DEMOSTRAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DA FUNDAÇÃO AGRISUS:
(mencionar outras fontes de financiamento de forma comparativa).
Instituição
Valor
Agrisus
7.500,00
CRMV
5.000,00
CREA
3.060,00
8. DATA E NOME DO COORDENADOR
Dois Vizinhos, 31 de agosto de 2015.
Wagner Paris

