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APRESENTAÇÃO
Este memorial tem por objetivo o relato de minhas atividades acadêmicas como parte
das exigências para promoção da Classe de Professor Associado IV para a Classe E da
carreira do Magistério Superior da Universidade Federal de Goiás. Seguindo o conceito do
termo “Memorial” conforme relatos vastamente encontrados na literatura, além das atividades
acadêmicas desenvolvidas ao longo de minha trajetória como Professor da Universidade
Federal, vou incluir parte da vida acadêmica anterior a minha entrada na UFG bem como
aquelas atividades e acontecimentos que julgo relevantes e correlacionadas com a experiência
como professor do Magistério Superior.
Filho de fazendeiro, nascido em Prata-MG aos 22/01/1955, tive meus primeiros
contatos com a escola por meio de uma professora particular ainda quando morava na fazenda
aos seis anos de idade. Aos sete anos fui matriculado na Escola Estadual Noraldino Lima no
município de Prata onde cursei o primeiro e segundo ano primário. A partir daí meus pais
mudaram para Goiânia onde fiz o restante do primário, ginasial e parte do colegial. Mais à
frente vou me referir às escolas onde estudei, incluindo a formação nos cursos de graduação e
pós-graduação.
Ingressei na Universidade Federal de Goiás por concurso público realizado em 1982,
aprovado em primeiro lugar, mas por força de um recurso impetrado pelo candidato que se
classificou em segundo lugar, só fui efetivado em novembro de 1986. O concurso foi
realizado para 20 horas. Em dezembro de 1989 por solicitação, passei a trabalhar em regime
de DE e em julho de 1990 retornei para a Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias/UNESP onde permaneci até 1996 após concluir o Mestrado e Doutorado.

De

volta à UFG, assumi as disciplinas de Introdução a Zootecnia, Bioclimatologia e
Melhoramento Animal. Como a maioria dos docentes que retornam da pós-graduação, trouxe
ideias para desenvolvimento de projetos relacionados ao que vivenciei em Jaboticabal. O
primeiro projeto de pesquisa tinha como objetivo avaliar o efeito do clima sobre raças bovinas
de corte de origem europeia, utilizadas na época, em cruzamentos com matrizes zebuínas.
Este projeto foi enviado ao CNPq para solicitação de uma bolsa de produtividade e de
Iniciação Científica, além de auxílio para investimento e custeio. Fui contemplado com a
bolsa PQ e parte do auxílio solicitado, suficiente para execução das atividades programadas.
A partir deste primeiro projeto e com a colaboração de estudantes consegui
implementar outros projetos de pesquisa na área de Produção de Bovinos de Corte com ênfase
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nos efeitos ambientais. Como tinha alunos da graduação bolsistas de IC e voluntários, alunos
do curso de Especialização e docentes interessados nessa área de trabalho, consegui formar
grupos de pesquisa com resultados excelentes. O reflexo deste trabalho foi observado nas
aulas da graduação, despertando cada vez mais o interesse dos alunos em participar das
pesquisas, além de influenciar positivamente na qualidade dos cursos de graduação.
Embora tenha recebido apoio do CNPq, encontrava algumas restrições para trabalhar
com pesquisa na Universidade. As condições de infra-estrutura, recursos humanos e apoio
institucional eram frágeis. Considerando que trabalho na área de bovinocultura, as
necessidades em termos de pessoal de campo, instalações apropriadas e animais, são
relativamente grandes. Neste sentido a Universidade não estava preparada para dar o apoio
necessário. Não havia instalações, animais e nem pessoal de campo suficientes para
desenvolvimento de projetos mais complexos. Por isso fui buscar extra universidade apoio
para conduzir projetos dessa natureza. Encontrei apoio nas associações de criadores, empresas
de nutrição animal e entidades de classe, o que permitiu a conclusão de projetos de interesse
da universidade associados ao da classe produtora. Ressalto que, embora deficitária, a UFG
sempre apoiou a pesquisa de forma institucional naquilo que era possível disponibilizar aos
docentes na execução dos projetos. Vencendo as primeiras barreiras, consegui avançar na
pesquisa, considerando ainda que a criação do Programa de Pós-Graduação em Ciência
Animal reforçou a participação da EVZ na produção científica da UFG. Foi o primeiro
programa a obter conceito 5 na avaliação da CAPES. Atualmente tenho convicção de que
desenvolvi uma carreira acadêmica sustentada principalmente pela pós-graduação realizada
na UNESP, voltada para a produção científica com reflexo direto no ensino da graduação,
sem esquecer que a partir do meu ingresso como professor do Programa de Pós-Graduação
em Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia houve um avanço natural,
sustentado pelas orientações de Mestrado e posteriormente Doutorado.
No final de 2005, fui convidado pelo Prof. Edward Madureira Brasil, recém eleito Reitor
da UFG, para assumir a função de Coordenador Geral de Pesquisa, uma assessoria da PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tomando posse no dia 06/01/2006. A partir daí passei a
dedicar tempo integral no cargo, o que me impossibilitou de ministrar aulas na graduação,
porém continuei oferecendo as disciplinas no Curso de Pós-Graduação em Ciência Animal da
EVZ até 2012. As atividades de orientação de alunos de mestrado e doutorado ainda são
mantidas, tanto do PPGCA como no PPG em Zootecnia da EVZ.
As atividades na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação foram até janeiro de 2014,
quando assumi, a convite do Reitor recém-eleito Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral a
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Chefia de Gabinete, cargo que ainda estou exercendo.
Este Memorial está organizado de acordo com os seguintes itens: Capítulo 1 contempla minha origem, formação acadêmica e profissional, desde o ingresso na Escola
Primária até o Doutorado, incluindo uma experiência extra-acadêmica vivenciada no período
de 1981 até 1989. Capítulo 2 – serão descritas as atividades de ensino desempenhadas na
Graduação e na Pós-Graduação procurando estabelecer uma conexão com os dois níveis de
atuação, além da atuação como orientador nos dois níveis, graduação e pós-graduação.
Capítulo 3 - serão descritas neste capítulo as atividades de pesquisa, relacionando os
principais projetos cadastrados e executados na UFG até o momento, bem como minha
atuação em grupos de pesquisa incluindo o diretório de grupos de pesquisa do CNPq.
Capítulo 4 Boa parte dos projetos de pesquisa executados tiveram ao final do período
experimental uma interação muito positiva com os setores externos da Universidade,
contando com participação dos membros dos grupos de pesquisa, produtores rurais, técnicos
da área e empresários dos setores envolvidos, que serão relatadas neste capítulo como
atividades de extensão, além da apresentação de palestras, oferta de mini-cursos e outras
atividades consideradas como extensão. Capítulo 5 – neste capítulo será descrita a produção
intelectual como produto final dos projetos de pesquisa, contando com a participação de
pesquisadores e estudantes participantes dos grupos de pesquisa nos quais estou inserido ..
Capítulo 6 descrevo neste capítulo minha participação em bancas examinadoras, de trabalhos
acadêmicos, de concurso público, comissões de avaliação de cursos e outros comitês de
avaliação.–Capítulo 7 – neste capítulo será apresentada minha participação em eventos
científicos, realização de cursos de curta duração, reuniões, simpósios dentre outros visando
essencialmente qualificação.

Capítulo 8– este capítulo contempla a participação em

atividades editoriais e de arbitragem intelectual como pareceres para edição de livros e ou
capítulos de livros, artigos científicos, projetos de pesquisa entre outros. . Capítulo 9 - a
participação em cargos administrativos será apresentada neste capítulo, procurando
demonstrar sua influência em minha carreira acadêmica na UFG. Capítulo 10 – neste capítulo
serão descritas a participação em outras atividades consideradas relevantes como minha
passagem pela SBPC entre outras.

Capítulo 11 – Este capítulo está reservado às

considerações finais e perspectivas futuras.
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PROGRESSÃO FUNCIONAL
Considerando a data de ingresso na UFG, novembro de 1986, descrevo
cronologicamente no Quadro 01, a evolução da carreira funcional até atingir a classe de
Professor Associado IV, incluindo os afastamentos para cursar pós-graduação Stricto sensu e
os principais cargos administrativos.
Data

Classe

27/11/1986 a 27/11/1988

Auxiliar I

28/11/1988 a 28/11/1990

Auxiliar II

28/11/1990 a 28/11/1992

Auxiliar III

15/07/1992 a 15/07/1994

Assistente I

15/07/1994 a 15/07/1996

Assistente II

21/02/1997 a 21/02/1999

Adjunto I

21/02/1999 a 21/02/2001

Adjunto II

21/02/2001 a 21/02/2003

Adjunto III

21/02/2003 a 21/02/2005

Adjunto IV

01/05/2006 a 01/05/2008

Associado I

01/05/2008 a 01/05/2010

Associado II

01/05/2010 a 01/05/2012

Associado III

01/05/2012 a 01/05/2014

Associado IV

Quadro 01. Evolução da carreira funcional de novembro de 1986 a maio de 2014.
AFASTAMENTO PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Mestrado – período de Agosto de 1990 a Agosto de 1992
Doutorado – período de Agosto de 1992 a Agosto de 1995
CARGOS ADMINISTRATIVOS COM PORTARIA
Sub-Chefe de Departamento – Período de 01/10/1996 a 30/09/1998 – Portaria N. 2681/96
Chefe de Departamento – Período de 01/10/1998 a 30/09/2000 – Portaria N. 1699/1998
Assessor de Pesquisa e Pós-Graduação – Período de 06/01/2006 a 25/06/2007 – Portaria N.
0075/2006
Coordenador de Transferência e Inovação Tecnológica – de 26/06/ 2007 a 05/01/2014 -

	
  

Portaria N. 2722/2007
Chefe de Gabinete – a partir de 06/01/2014 – Portaria N. 0074/20014
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1. FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL
1.1. Origem, Ensino Primário, Ginasial e Colegial
Natural de Prata –MG, sou filho de Ismar Padua Vilela (In memoriam), fazendeiro de
origem, mas que a partir de meados da década de 70, por questão de sobrevivência, se
dedicou a fabricação artesanal de calçados, e de Maria da Paz Teodoro Padua que também
acompanhou os passos de meu pai. Sou o primogênito de quatro filhos, Ismar Filho, Fátima e
Mayza. Com meus pais aprendi a valorizar os estudos e a procurar ser um cidadão na sua
plenitude, motivos pelos quais sou-lhes eternamente grato e dos quais tenho enorme orgulho.
Passei minha infância no meio rural, me transferindo para a cidade do Prata após completar
sete anos de idade, para iniciar meus estudos. Passava a semana na cidade e voltava para a
fazenda no sábado, de caminhão leiteiro. Embora tenha sido um período curto comparado
com meus sessenta anos de idade, posso afirmar que foi um período determinante para minha
formação. Cresci em meio a simplicidade do campo e aprendi a respeitar o próximo, além de
ter uma convivência muito saudável com as plantas e com os animais.
Iniciei meus estudos na Escola Estadual Noraldino Lima onde cursei o primeiro e segundo
ano primário, de 1962 a 1963. Em 1964 meus pais mudaram para Goiânia – GO e ingressei no
Colégio Agostiniano onde cursei o restante do primário até a primeira série do ginasial. A
segunda série fiz em escola pública, no Colégio Estadual Rui Barbosa em 1967. Em 1968
novamente meus pais mudaram, desta vez para Arraias, município a 450 km de Goiânia,
localizado na região norte de Goiás, atualmente situado no Estado do Tocantins. Aí cursei os
dois últimos anos do ginasial, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Período fértil para
minha adolescência, convivendo com uma cultura bem diferente da vivida até aquele
momento. Em 1970 voltei a estudar em Goiânia em busca de melhor opção para cursar o
científico como era denominado o segundo grau na época, com vistas a aprovação no
vestibular. Ingressei em escola privada, Colégio Dom Bosco, onde estudei de 1970 a 1972
quando prestei o primeiro vestibular para o curso de Medicina, não obtendo aprovação.
Prestei mais três vestibulares para Medicina até o final de 1973. Em 1974 me transferi para
São Paulo capital, visando melhor qualificação para ingressar no ensino superior. Em julho do
mesmo ano e disposto a não mais tentar Medicina, fui atraído pela possibilidade de estudar
em uma Universidade considerada referência na área de Ciências Agrárias. Me inscrevi no
vestibular para o curso de Zootecnia da FCAV/UNESP Campus de Jaboticabal – SP, tendo
sido aprovado em 3o lugar em uma turma de 30 ingressantes.
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1.2. Graduação
Em Agosto de 1974 iniciei meus estudos na UNESP. Tive oportunidade de estudar em
uma Universidade conceituada, com um quadro de professores extremamente qualificados e
com uma base muito forte de pesquisa e extensão. O curso de Zootecnia tinha uma matriz
curricular com integralização em quatro anos. Me formei em quatro anos e meio não por
reprovação, mas por motivo de trancamento de matrícula por um semestre.
Morar e estudar em Jaboticabal, município com aproximadamente 30 mil habitantes na
década de 70, significou viver uma realidade bem diferente daquela em que eu estava
acostumado em Goiânia. Ter contato com um ambiente essencialmente acadêmico, com
possibilidades de participar diretamente na execução de projetos de pesquisa foi muito
estimulante. Durante a gradação, tive oportunidade de participar da condução de pesquisas
realizadas com diferentes espécies, o que foi importante para definição de minhas
preferências em termos de área de interesse. Aproveitei o máximo aquele período, fazendo
estágios em instituições da região como a Estação Experimental de Zootecnia em
Sertãozinho-SP, Granjas de Suínos e Fazendas de Gado de Corte e de Leite. Logo no início do
curso me identifiquei com as disciplinas, principalmente aquelas que ofereciam oportunidades
de acompanhar as rotinas diárias nos setores produtivos como Suinocultura, Bovinocultura de
Leite e de Corte, Piscicultura, Cunicultura, Avicultura, Caprinocultura e Ovinocultura dentre
outras. Era um mundo de oportunidades disponíveis aos estudantes para complementar a
teoria de sala de aula. Já não me lembrava que tinha prestado cinco vestibulares para
Medicina. Acho que minha origem rural contribuiu significativamente para esta identidade
com o curso.
Tive grandes mestres e aproveito esta oportunidade para nomear aqueles que exerceram
papel de destaque em minha formação acadêmica, sem portanto excluir os demais que foram
fundamentais para a conclusão dos créditos necessários para integralização curricular. Sem
conotação de hierarquia, mas por força da memória, dou início à lista com os Professores e
suas respectivas disciplinas:

Roberto Gomes da Silva (Bioclimatologia), Joji Ariki

(Avicultura), Rodolfo Kronka (Suinocultura), Newton Castagnolli (Piscicultura), Marcos
Giannoni (Melhoramento Animal), Sérgio Kronka, Davi Banzato e Euclides Malheiros
(Estatística Experimental), Marcos Macari (Fisiologia Animal), Pedro de Andrade
(Bovinocultura de Corte), Jane Bertocco (Nutrição Animal), Paulo Figueiredo (Bovinocultura
de Leite), Ferrari (Ovinocultura),Vanildo Favoreto (Agrostologia e Pastagens), Manoel
Evaristo (Fertilidade dos Solos), Francisco Graziano (Sociologia Rural) e Maria Antônia
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(Histologia e Embriologia).
No primeiro semestre de 1976 tive que trancar matrícula para ajudar meu pai que estava
com dificuldades financeiras. Como primogênito me senti na obrigação apoia-lo em momento
tão crítico e interrompi meus estudos com a previsão de voltar em seis meses. Nesse período
minha família passava por dificuldades para manter os negócios que se resumia em uma
fazenda com poucas possibilidades de gerar renda, em região distante de Goiânia. Foi um
desafio abandonar os estudos, mesmo que temporariamente, mas valeu a pena porque estava
junto ao meu pai naquele momento difícil. No segundo semestre de 1976 já estava de volta à
Universidade retomando meus estudos.
Como já mencionado, viver no interior de São Paulo foi um privilégio. Além do ambiente
acadêmico, fiz grandes amizades com destaque para os colegas de república: Domingos Cruz
Filho (Vô), Antônio Levillier Garcia (Tõe), Marcelo Bernardes, João Francisco (Kiko) e
Olívio Torrieri Júnior (Livinho). Bons tempos aqueles, vividos com muita alegria e
companheirismo. Conseguimos todos concluir nossos cursos e atualmente a maioria encontrase trabalhando na profissão.
Outro fato importante na minha vida, foi conhecer minha esposa Delma em 1977, na
época, estudante de Zootecnia e com quem sou casado há 35 anos. Tivemos duas filhas, a
Gabriela, Bióloga e Doutoranda na UnB, área de Ética na Pesquisa e a Mariana, Designer
Gráfico, também terminando Doutorado em Comunicação na UNESP de Marília.
Na monografia para conclusão do curso, optei por uma área que na época me parecia
interessante, ligada ao Departamento de Economia Rural e na qual havia uma perspectiva de
trabalho após a colação de grau. Escolhi para me orientar no trabalho final de curso, o Prof.
Francisco Graziano. Escrevi uma monografia com base em pesquisa de dados, o
Desenvolvimento da Bovinocultura do Estado de Goiás. Minha formatura aconteceu em
janeiro de 1979.
1.3. Experiência Profissional
Assim que me formei fui exercer a profissão em uma empresa de Planejamento
Agropecuário como estava previsto, iniciando na empresa de planejamento agropecuário
Ruralplan. Na época empresas de planejamento estavam em franca expansão em função,
principalmente, de programas do Governo Federal de incentivo ao desenvolvimento do setor
agropecuário. Em grande parte dos financiamentos rurais os bancos exigiam para liberar os
créditos, a elaboração de um projeto técnico-financeiro visando a aplicação e uso dos
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recursos, assistência técnica e fiscalização do uso. A empresa tinha sede em Brasília e
escritórios em diversas localidades do país. Passei por um estágio de 30 dias na matriz e logo
após assumi o cargo no escritório de Campo Grande – MS, onde atuei por um ano. Nesse
período tive experiências relevantes na minha formação profissional, conhecendo fazendas de
gado de corte em diferentes municípios do Mato Grosso do Sul. Trabalhava na elaboração dos
enviados aos Bancos repassadores de recursos oriundos do Governo Federal e acompanhava
sua aplicação nas fazendas com assistência técnica e fiscalização.
Ao final do primeiro ano na Ruralplan, recebi uma proposta para assumir a carteira
agrícola de um banco privado. Após refletir sobre se aceitava ou não o convite, aceitei por
entender que as oportunidades de desenvolvimento naquela área eram maiores numa empresa
de grande porte. No entanto surgiu uma oportunidade de voltar a estudar e fazer Mestrado na
UNESP em Jaboticabal. Após ser aprovado no processo seletivo para o Mestrado, pedi
demissão no banco e retornei para Jaboticabal. Iniciei os estudos em 1980 sob orientação do
Prof. Marcos Antônio Giannoni na área de Melhoramento Genético Animal. A dissertação
seria com medida de espessura de gordura em Suínos e o experimento foi conduzido em uma
Granja de grande porte no município de Pitangueiras próximo a Jaboticabal. Após a conclusão
dos créditos, me casei em setembro de 1981. Após acertar com o orientador eu e minha
esposa mudamos para Goiânia, sob a condição de voltar a Jaboticabal para a conclusão do
experimento da dissertação. Em Goiânia, nasceu minha filha Gabriela e com isto veio a
necessidade de ter uma renda fixa. Como ainda precisava concluir o experimento da
dissertação e obviamente voltar a Jaboticabal, não procurei emprego na área privada. Na
época eram poucas as empresas que se interessavam em ter em seus quadros um profissional
com mestrado. Como minha família tinha uma pequena fábrica de sapatos artesanais, surgiu a
oportunidade de trabalhar temporariamente na fabricação de sapatos, até que surgisse uma
oportunidade de emprego na área de Zootecnia sem prejuízo da conclusão do mestrado. Em
1982 surgiu a oportunidade de fazer concurso para professor Auxiliar em regime de 20 horas,
no Departamento de Zootecnia da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás.
Fiz o concurso em maio deste ano, sendo aprovado em primeiro lugar. No entanto, o segundo
colocado não concordou com o resultado e entrou com recurso na Justiça Federal. Foi um
longo processo cuja sentença só foi promulgada no final de 1986.
Enquanto isso, a fabricação de sapatos estava indo bem, com ampliação da produção e
vendas para todo o país, chegando a ter 70 funcionários na indústria, mas acreditando sempre
na possibilidade de ingressar na UFG.
A sentença do recurso judicial saiu no final de 1986. Assumi o cargo de Professor
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Auxiliar (Regime de 20 horas). No interstício 1982 – 1986 me envolvi com a fabricação de
calçados e não foi possível terminar o experimento na UNESP para conclusão do mestrado.
Após assumir o cargo de professor, decidi voltar e terminar o curso, porém fui surpreendido
com uma noticia trágica. O Prof. Marcos Giannoni havia falecido prematuramente em um
acidente de carro, são me falha a memória em 1988. Nesse interim, me preparava para sair da
atividade calçadista, tendo optado por dedicar integralmente à carreira acadêmica.
Em dezembro de 1989 passei para regime de Dedicação Exclusiva e em Agosto de 1990
retornei a Jaboticabal para, desta vez fazer o Mestrado sob orientação do Prof. Roberto
Gomes da Silva na área de Melhoramento de Bovinos de Corte. Em acordo com o então
Departamento de Zootecnia da Escola de Veterinária/UFG e amparado em uma resolução
interna da UFG, permaneci na UNESP, após a defesa da dissertação de Mestrado para cursar
o Doutorado. Assim, continuei sob orientação do Prof. Roberto Gomes, desta vez na área de
Produção Animal, pois na época, o Doutorado em Melhoramento Animal ainda não havia
iniciado.
Ressalto a importância do Prof. Roberto Gomes da Silva sobre minha vida acadêmica,
profissional e pessoal. Ele foi e continua sendo um exemplo de profissional com extrema
competência, dedicação ao trabalho e honestidade dignos de destaque. Tivemos na época da
pós-graduação uma relação de confiança mútua e de respeito que resultou em grande amizade
e companheirismo. Tenho pelo Prof. Roberto uma profunda admiração e gratidão por tudo
que ele me ensinou como verdadeiro Mestre. Após meu retorno a Goiânia, trabalhamos na
realização do II Congresso da Sociedade Brasileira de Biometeorologia em 1998, trazendo
pesquisadores do Brasil e de outros países como Austrália, Estados Unidos, França e
Argentina. Foi um momento de grande contribuição para a área de Biometerologia que
naquela época estava em expansão no Brasil.
1.4. Mestrado
Voltei para o mesmo local em Agosto de 1990 para cursar o Mestrado em Zootecnia,
área de concentração Genética e Melhoramento Animal. Gostaria de registrar que minha volta
à UNESP – Jaboticabal foi com muita disposição, principalmente para recuperar parte do
Mestrado iniciado em 1980. Consegui aproveitar 20 créditos, apesar do longo tempo passado
entre a conclusão dos créditos em 1981. Na época estava com duas filhas, 9 e 7 anos de idade,
minha esposa desempregada e um salário de professor auxiliar, embora recebendo uma bolsa
da CAPES. Os alugueis eram elevados por causa da demanda em função do grande número de
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estudantes. Assim que chegamos, tivemos que morar por um mês em hotel, aguardando
liberação de uma residência. Valeu a pena. Destaco também que o fato de ter passado
praticamente a década de 80 exercendo uma atividade privada, fez com que encontrasse
dificuldades para acompanhar as aulas, especialmente na pós-graduação, considerando que
melhoramento genético é uma área de difícil compreensão em disciplinas como Genética
Quantitativa, Probabilidade e Matrizes. Foi difícil me adaptar mas gratificante. Soube
aproveitar bem as oportunidades e sob a orientação do Prof. Roberto Gomes, venci os
desafios. Aprendi muito, e foi extremamente valioso no retorno à sala de aula na UFG. Por
outro lado, minha esposa conseguiu neste período, ingressar no Mestrado em Aqüicultura no
CAUNESP, sob orientação da Profa. Elizabeth Urbinati.
Defendi a dissertação em 15/07/1992 com o título “Desempenho de mestiços Chianina x
Nelore com respeito aos pesos do nascimento aos 18 meses de idade”. Esse trabalho gerou
duas publicações:
PADUA, J. T.;SILVA, R. G. Avaliação Genética do Desempenho de Bovinos Mestiços
Chianina x Nelore 1- Fatores Envolvidos e Estimação

de Parâmetros Genéticos. ARS

Veterinária, v. 10, n. 1, p. 15-25, 1994.
PADUA, J. T.; SILVA, R. G. Avaliação Genética do Desempenho de Bovinos Mestiços
Chianina x Nelore 2- Avaliação do Processo Seletivo e Comparação Entre Tipos de Mestiços.
ARS Veterinária, v. 10, n. 1, p. 26-36, 1994.
1.5. Doutorado
Na seqüência do Mestrado, concluído em agosto de 1992, iniciei o Doutorado,
alterando porém a área de concentração para Produção Animal pois o Doutorado na área de
concentração em Genética e Melhoramento Animal ainda não havia iniciado. Lembro aqui,
que o Prof. Marcos Macari, na época Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Zootecnia, implementou uma nova modalidade de entrada para o Doutorado. O aluno que
defendesse o Mestrado em dois anos poderia entrar direto para o nível seguinte sem passar
pelo processo seletivo normal. Fui um dos primeiros a ser contemplados por esta modalidade
de ingresso.
Continuando sob orientação do Prof. Roberto Gomes, que tem como áreas de pesquisa
Bioclimatologia e Melhoramento Genético Animal, optei por trabalhar no doutorado com
regulação térmica em ovinos, considerando que as duas são áreas afins. O experimento da tese

	
  

19	
  

foi conduzido no Laboratório de Metabolismo do Departamento de Zootecnia com ovinos
recém-desmamados de duas raças, Ideal e Suffolk. A pesquisa foi desenvolvida em três etapas
o que implicou em três anos consecutivos de experimento. Esse fato foi determinante para que
eu solicitasse prorrogação do período de afastamento na UFG por seis meses. Após concessão
do pedido, permaneci em Jaboticabal ate final de 1996, porém defendendo a tese em fevereiro
de 1997 com o título “Efeito do estresse calórico sobre o desempenho e variáveis fisiológicas
em borregos confinados”. Esse trabalho gerou as publicações:
PADUA, J. T.; SILVA, R. G. Food intake of Suffolk lambs reared in a tropical environment.
In: Fifth International Livestock Environment Symposium, 1997, Bloomington. Proceedings
of Fifth International Livestock Environment Symposium, Bloomington: ASAE, 1997. V. 1.
P. 809-815.
PADUA, J. T.; SILVA, R. G. Efeito de época e tratamento térmico sobre desempenho e
características fisiológicas de borregos Suffolk. In: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Zootecnia 33, 1996, Fortaleza. Anais da XXXIII Reunião Anual da SBZ, 1996. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará, 1996, v.1. p. 651-653.
PADUA, J. T.; SILVA, R. G. Efeito do estresse térmico e de raça sobre características
fisiológicas e de desempenho em borregos desmamados. In: Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Zootecnia 33, 1996, Fortaleza. Anais da XXXIII Reunião Anual da SBZ, 1996.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará, 1996, v.1. p. 654-656.
As dificuldades encontradas no Doutorado foram menores do que no Mestrado. Já estava
readaptado a academia e aproveitei bastante, tanto as disciplinas como as oportunidades
agregadas que apareceram. A UNESP é uma grande instituição e já naquela época nos
proporcionava grandes eventos e oportunidades de relacionamento tanto com os alunos da
época como com pesquisadores e professores que vinham de fora. O Prof. Roberto sempre
estabeleceu importantes contatos com pesquisadores, tanto do Brasil como do exterior que
vinham com frequência na FCAV/UNESP para participação em eventos e realização de
estudos de cooperação técnica.

2. ATIVIDADES DE ENSINO
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2.1. Graduação
Assinei o contrato de Locação e Serviço como era denominado o documento contratual,
no dia 25/11/1986 para ocupar uma vaga que era do Prof. Paulo Roberto Costa Ferreira que
havia solicitado exoneração do cargo. Permaneci como docente em regime de 20 horas até
01/12/1989 quando foi alterado para Dedicação Exclusiva.
Iniciei as atividades de docência no primeiro semestre de 1987 com as disciplinas de
Zootecnia Especial de Pequenos Animais, Zootecnia Geral, Suinocultura e Criação de
Animais de Zoológico, todas oferecidas ao Curso de Medicina Veterinária. Nos primeiros
anos, com carga horaria de 20 horas e ainda vinculado à atividade primária, encontrei
dificuldades para trabalhar com pesquisa. Voltei à UNESP e à ESALQ em busca de subsídios
para ministrar a Disciplina Criação de Animais de Zoológico. Assumi essa disciplina para
atendimento à Escola de Veterinária que não possuía em seus quadros docentes
especializados. Apesar de não ter trabalhado na área, resolvi aceitar o desafio e me preparei
para as aulas, pois em minha passagem pela FCAV/UNESP tive contato com disciplinas
relacionadas a animais silvestres.
Após o retorno da Pós-Graduação, em1996, passei a ministrar aulas também para o Curso
de Agronomia acumulando com Medicina Veterinária. Para o curso de Zootecnia, criado em
2008, somente ministrei aulas em um semestre, pois nesta época já estava na PRPPG. Ofertei
as disciplinas, Melhoramento Genético Animal, Introdução a Zootecnia e Bioclimatologia que
fazem parte da disciplina Zootecnia Geral e Bovinocultura de Corte como parte da disciplina
Zootecnia Especial, oferecida tanto para o curso de Agronomia como para Medicina
Veterinária e Zootecnia. No Quadro 02 são apresentadas em ordem cronológica as disciplinas
ministradas no período 1987 a 2010.
Ano

Curso

Disciplina

No

Carga

Alunos

Horária

1987

Med. Veterinária

Zootecnia Especial Pequenos Animais

34

50

1988

Med. Veterinária

Zootecnia Geral – 2 turmas

58

32

1989

Med. Veterinária

Zootecnia Geral– 2 turmas

77

32

1989

Med. Veterinária

Suinocultura – 2 turmas

66

30

1989

Med. Veterinária

Criação de Animais de Zoológico

19

35
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1996

Agronomia

Zootecnia Geral – Melhoramento Genético

75

48

81

96

75

32

60

48

31

96

65

96

105

48

65

45

97

32

68

45

82

32

73

45

89

32

85

96

Animal – 2 turmas
1997

Agronomia

Zootecnia Geral – Introdução a Zootecnia
e Melhoramento Genético Animal – 2
turmas

1997

Agronomia

Zootecnia Especial – Bovinocultura Corte
– 2 turmas

1998

Agronomia

Zootecnia Geral – Melhoramento Genético
Animal – 2 turmas

1998

Zootecnia Geral – Introdução a Zootecnia
Agronomia

e Melhoramento Genético Animal – Turma
remanescente do regime semestral

1999

Zootecnia Geral – Introdução a Zootecnia
Agronomia

e Melhoramento Genético Animal – 3
turmas

2000

Agronomia

Zootecnia Geral – Melhoramento Genético
Animal – 3 turmas

2000

Med. Veterinária

Zootecnia Especial I – Bovinocultura de
Corte – 3 turmas

2001

Agronomia

Zootecnia Especial – Bovinocultura Corte
– 3 turmas

2001

Med. Veterinária

Zootecnia Especial I – Bovinocultura
Corte – 3 turmas

2002

Agronomia

Zootecnia Especial – Bovinocultura Corte
– 3 turmas

2002

Med. Veterinária

Zootecnia Especial I – Bovinocultura
Corte – 3 turmas

2003

Med. Veterinária

Zootecnia Especial I – Bovinocultura
Corte – 3 turmas

2004

Zootecnia Geral – Introdução a Zootecnia
Agronomia

e Melhoramento Genético Animal – 3
turmas

2005

Zootecnia Geral – Introdução a Zootecnia
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Agronomia

e Melhoramento Genético Animal – 3

90

96

41

64

turmas
2010

Zootecnia

Bioclimatologia Animal – 2 turmas

Quadro 02. Relação das disciplinas ministradas por ano, curso de graduação, incluindo
número de alunos e carga horária, de acordo com o Relatório Anual do Docente –
RADOC.
De 1990 a 1995 – afastamento para cursar pós-graduação Stricto Sensu.
2.2. Pós-Graduação
Iniciei as aulas na pós-graduação no segundo semestre de 1995, mesmo estando afastado
para cursar Doutorado, ofertando a disciplina de Melhoramento Animal para o curso Lato
sensu, Especialização em Zootecnia. Em 1996, ao retornar em definitivo às atividades
acadêmicas na UFG, me integrei na política da Escola de Veterinária e do Departamento de
Zootecnia, que tinha como meta a expansão na oferta de cursos de pós-graduação. O curso de
Especialização em Zootecnia já era ofertado pelo Departamento, mas havia uma demanda por
cursos de menor duração como o de aperfeiçoamento. Criou-se então dois cursos Lato Sensu,
Aperfeiçoamento em Bovinocultura de Corte e Aperfeiçoamento em Bovinocultura de Leite,
com 180 horas de duração. Para os dois cursos ofertei as disciplinas Bioclimatologia Animal,
Melhoramento Genético Animal e Bovinocultura de Corte.
Os cursos de aperfeiçoamento e especialização tinham públicos diferenciados. Enquanto
alunos de Aperfeiçoamento eram na maioria, técnicos de campo egressos de cursos da área de
Ciências Agrárias e produtores rurais que tinham como objetivo principal uma atualização
tecnológica , os alunos de especialização visavam principalmente o ingresso em cursos Stricto
sensu (Mestrado). Em ambas as situações, a troca de experiências sempre contribuiu para a
melhoria do aprendizado. Os produtores apresentavam suas dúvidas e preocupações com os
principais problemas em seus sistemas de produção, considerando que estamos inseridos em
ambiente tropical e portanto em condições de clima desfavoráveis a animais mais produtivos,
enquanto que os estudantes do curso de especialização, tendo como meta principal a inserção
no Mestrado, se preocupavam mais com as questões teóricas. Das interações, resultaram
parcerias profícuas, pelo lado do curso de Aperfeiçoamento viabilizou-se projetos de pesquisa
como suporte para dissertações e teses e pela Especialização a continuidade de alunos
orientados na pós-graduação Stricto sensu. O curso de Aperfeiçoamento foi criado
especificamente para atendimento ao segmento de ex-alunos dos cursos de ciências agrárias e
produtores rurais com curso superior e foi oferecido enquanto havia demanda.
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O Programa de Pós-Graduação da Escola de Veterinária e Zootecnia foi criado em 1995
com área de concentração em Sanidade Animal. Em 1998 criou-se a segunda área de
concentração, Produção Animal. Até 2003 era denominado Programa de Pós-Graduação em
Medicina Veterinária quando passou a ser denominado de Programa de Pós-Graduação em
Ciência Animal ofertando a partir daí o nível Doutorado. Já em 2004 obteve conceito 5 na
avaliação trienal da CAPES, permanecendo com nota 5 até a avaliação de 2009 quando
obteve conceito 4. Desde que passei a orientar alunos no programa em 2002 optei pelas
linhas de pesquisa, Manejo e Avaliação de Sistemas de Produção e Fatores Genéticos e
Ambientais que Influenciam o Desempenho dos Animais.
Em 2013 foi criado um novo programa de pós-graduação na EVZ, Programa de PósGraduação em Zootecnia. Atualmente estou mantendo somente as atividades de orientação no
mestrado e no doutorado.
Observa-se no Quadro 03, de forma resumida, minha participação como docente na pósgraduação, que iniciou em 1995, ofertando disciplinas no curso de Especialização em
Zootecnia, a partir de 1997 nos cursos de Aperfeiçoamento em Bovinocultura de Leite e
Bovinocultura de Corte e a partir de 2002 no curso de PG Stricto Sensu.

Ano

Curso

Disciplina

No Alunos

Carga Horária

1995

Especialização Zootecnia

Bioclimatologia Animal

16

45

1996

Especialização Zootecnia

Bioclimatologia Animal

9

45

Especialização Zootecnia

Melhoramento Animal

18

45

Aperfeiçoamento

Bioclimatologia Animal

19

18

Bioclimatologia Animal

50

8

Melhoramento Genético

5

30

Bioclimatologia Animal

16

24

Bioclimatologia Animal

27

12

1997

Bovinocultura de Corte
Aperfeiçoamento
Bovinocultura de Leite
Especialização Zootecnia

Animal
1998

Aperfeiçoamento
Bovinocultura de Corte
Aperfeiçoamento
Bovinocultura de Leite
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Especialização Zootecnia

Melhoramento Genético

26

4

Bioclimatologia Animal

22

4

Bioclimatologia Animal

42

12

Especialização Zootecnia

Bioclimatologia Animal

32

30

Aperfeiçoamento

Bioclimatologia Animal

17

24

Bioclimatologia Animal

15

12

Mestrado

Bovinocultura de Corte

17

45

Especialização Zootecnia

Bioclimatologia Animal

25

30

Aperfeiçoamento

Bioclimatologia Animal

21

30

Bioclimatologia Animal

4

19

PPGCA - Mestrado

Bovinocultura de Corte

26

45

PPGCA - Mestrado

Bioclimatologia Animal

14

30

Especialização Zootecnia

Bovinocultura de Corte

33

30

PPGCA - Mestrado

Bioclimatologia Animal

9

30

Especialização Zootecnia

Bovinocultura de Corte

13

30

Especialização Zootecnia

Bioclimatologia Animal

15

30

PPGCA - M/D

Bovinocultura de Corte

8 (1D,

45

Animal
1999

Aperfeiçoamento
Bovinocultura de Corte
Aperfeiçoamento
Bovinocultura de Leite

2000

Bovinocultura de Corte
Aperfeiçoamento
Bovinocultura de Leite

2001

Bovinocultura de Corte
Aperfeiçoamento
Bovinocultura de Leite
2002

2003

2004

7M)
PPGCA - M/D

Bioclimatologia Animal

3(1D, 2M)

30

Especialização Zootecnia

Bovinocultura de Corte

23

25

PPGCA - M/D

Bovinocultura de Corte

10 (4D,

20

6M)
2005

PPGCA - M/D

Bioclimatologia Animal

10 (7D,

30

3M)
PPGCA - M/D

Tópicos Especiais

7 (2D,

Produção Animal

5M)

20
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2006

Especialização Zootecnia

Bioclimatologia Animal

25

25

PPGCA - M/D

Bovinocultura de Corte

7 (4D,

45

3M)
Especialização Zootecnia

Bioclimatologia

28

25

PPGCA - M/D

Bovinocultura de Corte

7 (4D,

45

2007

3M)
PPGCA - M/D

Bioclimatologia Animal

7 (5D,

30

2M)
Especialização Zootecnia

Bioclimatologia Animal

19

25

PPGCA - M/D

Bovinocultura de Corte

5 (2D,

45

2008

5M)
PPGCA - M/D

Bioclimatologia Animal

17 (12D,

30

5M)
Especialização Zootecnia

Bioclimatologia Animal

23

25

PPGCA - M/D

Bovinocultura de Corte

6 (2D,

45

2009

4M)
PPGCA - M/D

Bioclimatologia Animal

9 (5D,

30

4M)

2010

Especialização Zootecnia

Bioclimatologia Animal

42

25

PPGCA - M/D

Bovinocultura de Corte

8M

45

PPGCA - M/D

Bioclimatologia Animal

3(2D, 1M)

30

Especialização Produção

Bioclimatologia Animal

25

25

Bioclimatologia Animal

25

25

Seminários Aplicados a

30 (11 D,

2

Produção Animal

19M)

Bovinocultura de Corte

12 (3D,

Animal
Especialização Produção
2011

Animal
PPGCA - M/D

2012

PPGCA - M/D

45

9M)
Quadro 03. Resumo das atividades desenvolvidas na pós-graduação, considerando Lato
Sensu (Aperfeiçoamento e Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado, no
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal - PPGCA), por ano, curso, disciplina,
número de alunos e carga horaria.
2.3. Orientação na Graduação e na Pós-Graduação
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A função de orientador é uma das mais gratificantes na carreira acadêmica por vários
motivos. Vou enumera-los mas não em ordem de importância. O primeiro é a formação de
grupos de pesquisa. Sabemos que no Brasil, as Instituições Públicas são responsáveis por
mais de 90% da produção do conhecimento, resultado da execução de projetos de pesquisa. A
execução desses projetos demanda, dentre outros requisitos, a formação de grupos de
pesquisa, pois trabalhar individualmente implica em baixo rendimento da produção tornandoa mais onerosa. Assim na formação de grupos de pesquisa, a participação de orientandos é
fundamental para sua manutenção e eficiência. Um segundo motivo, no meu modo de ver essa
questão, é o interesse do estudante em participar de sua linha ou área de pesquisa, numa
demonstração de que conseguiu-se despertar o interesse pela área, o que é fundamental para
se formar um profissional com a qualificação que poderá inseri-lo no mercado de trabalho.
Para não me alongar, termino afirmando que a formação de grupos de pesquisa na
universidade, que inclui invariavelmente atividades de orientação proporciona uma maior
socialização de seus integrantes e isso também é fator decisivo na formação de um verdadeiro
cidadão.
Ao retornar do Doutorado, praticamente dei continuidade nas atividades de pesquisa
desenvolvidas em minha pós-graduação. Aproveitando a experiência vivida na UNESP
elaborei projetos de pesquisa com participação de alunos da graduação e da pós-graduação em
suas atividades. Destaco aqui as deficiências em termos de recursos humanos para executar
projetos com bovinos na UFG, especialmente em trabalhos de dissertação e doutorado. Não
havia técnicos para cuidar dos animais nos finais de semana e feriados. No entanto isto nunca
foi fator limitante para executar os projetos uma vez que os alunos sempre se mostraram
dispostos a suprir estas deficiências. Os meus primeiros orientandos foram do Curso de
Especialização, que para concluir o curso teriam que escrever uma monografia que na maioria
das vezes era produto dos experimentos. Na seqüência vieram alunos de Iniciação Científica
e alunos dos cursos de mestrado e doutorado.
Consegui formar excelentes grupos de pesquisa com participação de alunos de graduação
e pós-graduação, docentes da EVZ e de outras instituições como a EMBRAPA. Foi um
período muito fértil, com muito trabalho e resultados que estão sendo evidenciados no nosso
dia a dia. Passo agora a apresentar a relação dos orientados por nível de orientação.

2.3.1. Estágio curricular obrigatório
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As primeiras orientações em estágio curricular obrigatório foram em 1997 com alunos do
curso de Agronomia e Medicina Veterinária. As três primeiras orientações de alunos do curso
de Agronomia não receberam título. O Quadro 04 demonstra as atividades de orientação em
estágio curricular obrigatório.
Ano
2010

2003

Curso
Med.
Veterinária
Med.
Veterinária
Med.
Veterinária
Med.
Veterinária
Med.
Veterinária
Med.
Veterinária
Med.
Veterinária
Med.
Veterinária
Med.
Veterinária
Med.
Veterinária
Med.
Veterinária
Med.
Veterinária
Agronomia

2003

Agronomia

2002

Agronomia

2002

Med.
Veterinária
Med.
Veterinária
Med.
Veterinária
Med.
Veterinária
Agronomia

2008
2005
2005
2005
2005
2005
2003
2003
2003
2003
2003

2002
2002
2000
2000

Aluno
Kiria Karoline
Gomes Moreira
Cátia Oliveira
Guimarães
Flávio Ezzedine El
Assal.
Antônio Maurício
Montagno de Faria
Guilherme João
Nogueira Seelent
Gustavo Feliciano
Rezende da Silva
Tatiana Campos
Camargo
Waydson Jeronimo
da Silva
Ricardo Silva Vieira
Breno Silva Oliveira
Paulo Eduardo
Inácio Guimarães
Thiago Marcos de
Lima
Márcio Inácio
Sampaio
Eliênio Nunes
Ferreira
Gustavo Barcelos
Borges
Wellington Correa
Silva
Luiz Gustavo
Teófilo Alves
Telma Cristina
Ferreira Gonzaga
Luciano Santos de
Resende
José de Paula Souza

Título Trabalho
Nutrição de bovinos de corte
Estágio desenvolvido na
EMBRAPA/CERRADOS
Etologia Animal Aplicada
Produção de Bovinos de Corte
Reprodução em bovinos de corte
Manejo reprodutivo de bovinos de corte
Manejo reprodutivo em bovinos de corte
Suplementação de bovinos de corte a pasto
Sistemas de produção de bovinos de corte
Manejo nutricional de bovinos de corte a
pasto
Manejo de bovinos de corte em
confinamento
Manejo e alimentação de bovinos de corte
a pasto
Planejamento da produção de bovinos de
corte
Tecnologia de produção de rações para
bovinos
Nutrição de bovinos de corte
Produção de Bovinos de Corte
Inseminação na bovinocultura de corte
Reprodução na bovinocultura de corte
Produção intensiva de bovinos de corte:
manejo em confinamento
Manejo sanitário e alimentar em fazenda
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2000

Agronomia

Joffre Rodrigues
Honorato

2000

Med.
Veterinária

Fábio Alves de
Miranda

2000

Agronomia

1999

Agronomia

1999

Agronomia

1999

Agronomia

1999

Agronomia

1999

Med.
Veterinária
Agronomia

1998
1997
1977

Med.
Veterinária
Agronomia

1977

Agronomia

1997

Agronomia

Quadro 04. Relação de
título do trabalho.

de bovinos de corte
Estratégias de suplementação mineral
proteica em bovinos de corte mantidos a
pasto
Produção de bovinos de corte com uso de
cruzamentos para obtenção de raças
compostas
Sistema de produção de bovinos de corte

Luiz Fernando
Ferreira
Denilson José de
Sistema Intensivo de Produção de Leite
Figueredo
Vinícius Netto
Sistema de Produção de Leite na Escola de
Rodrigues
Veterinária
Leandro Augusto
Suplementação de bovinos de corte criados
Castroviejo de O.
a pasto
Vilela
Sandro Romão
Produção de bovinos de corte a pasto
Viana
Rodolfo Ferreira
Biotecnologia da reprodução animal
Paranhos
Marcos de Castro
Manejo alimentar, sanitário e reprodutivo
Zicca
em rebanhos de bovinos de corte
Fabrício Augusto de
Manejo reprodutivo em bovinos de corte
Souza
Vinícius Caetano
Sem título
Braz
Valério Teles Pires
Sem título
Júnior
Lucas Parreira
Sem título
Chaves
orientados em Estágio Curricular Obrigatório por ano, curso, aluno e

2.3.2. Iniciação científica
A Iniciação Científica é considerada o mais importante programa na formação de
estudantes de graduação com vistas a formação de futuros pesquisadores. Assim que iniciei a
execução dos primeiros projetos passei a orientar alunos em IC, inicialmente com bolsa do
CNPq e da UFG (PIBIC) e posteriormente alunos voluntários do PIVIC. A participação
desses alunos foi fundamental na execução dos projetos de pesquisa assim como na formação
de jovens pesquisadores. Infelizmente não temos estudos que comprovem, mas grande parte
desses alunos seguiu carreira acadêmica, ingressando na pós-graduação Stricto Sensu. O
Quadro 05 apresenta as atividades de orientação em IC.
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Ano
2012

Curso
Zootecnia

Aluno
Cezar Ramos
Nogueira de Souza
Regis Lopes da
Cunha
Pamella Alves
Correia

2012

Zootecnia

2012

Zootecnia

2011

Zootecnia

Thiago Basílio
Ribeiro

2011

Zootecnia

Thuanny Christina
Pereira Costa

2011

Zootecnia

Regis Lopes da
Cunha

2010

Med.
Veterinária

Kíria Karolline
Gomes Moreira

2010

Med.
Veterinária

Eduardo Mazon
Corandini

2010

Med.
Veterinária

Matheus Henrique
Thomaz

2010

Med.
Veterinária

Ricardo Mendes
Ferreira

2010

Zootecnia

Regis Lopes da
Cunha

2010

Med.
Veterinária

Mariana Faria
Lamaro

2009

Med.
Veterinária

Marcos Lúcio de
Freitas

2009

Med.
Veterinária

Raquel de Sousa
Braga

Título Trabalho
Avaliação da eficiência alimentar de
bovinos de corte da raça Nelore
Avaliação da eficiência alimentar de
bovinos de corte da raça Nelore.
Avaliação de bioprodutos do cerrado na
nutrição de bovinos de corte e leiteiro
confinados
Desempenho e características de carcaça
de animais mestiços leiteiros inteiros e
castrados submetidos a dois níveis de
alimentação
Desempenho e características de carcaça
de animais mestiços leiteiros inteiros e
castrados submetidos a dois níveis de
alimentação
Desempenho e características de carcaça
de animais mestiços leiteiros inteiros e
castrados submetidos a dois níveis de
alimentação
Eficiência produtiva e econômica de
bovinos mestiços leiteiros sob diferentes
níveis de concentrado, na suplementação a
pasto e no confinamento.
Eficiência produtiva e econômica de
mestiços leiteiros sob diferentes níveis de
concentrado na suplementação a pasto e na
terminação em confinamento
Desempenho e características de carcaça
de animais mestiços leiteiros inteiros e
castrados submetidos a dois níveis
energéticos de alimentação
Desempenho e características de carcaça
de animais mestiços leiteiros inteiros e
castrados submetidos a dois níveis
energéticos de alimentação
Desempenho e características de carcaça
de animais mestiços leiteiros inteiros e
castrados submetidos a dois níveis
energéticos de alimentação
Eficiência produtiva e econômica de
bovinos mestiços leiteiros sob diferentes
níveis de concentrado, na suplementação a
pasto e no confinamento
Eficiência produtiva e econômica de
bovinos mestiços leiteiros sob diferentes
níveis de concentrado na suplementação a
pasto e no confinamento.
Eficiência produtiva e econômica de
mestiços leiteiros sob diferentes níveis de
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concentrado na suplementação a pasto e na
terminação em confinamento
2008
Med.
Felipe Barros
Eficiência produtiva e econômica de
Veterinária
Ribeiro
mestiços leiteiros sob diferentes níveis de
concentrado na suplementação a pasto e na
terminação em confinamento
2007
Agronomia
Túlio Ferreira
Eficiência produtiva e econômica de
Caetano
mestiços leiteiros sob diferentes níveis de
concentrado na suplementação a pasto e na
terminação em confinamento
2006
Med.
Priscilla Montenegro Desempenho, características da carcaça e
Veterinária
F. Moura
da carne de bovinos mestiços leiteiros sob
diferentes sistemas de recria e terminação
2006
Med.
Marianne Luiza M.
Desempenho, características da carcaça e
Veterinária
de C. Ribeiro
da carne de bovinos mestiços leiteiros sob
diferentes sistemas de recria e terminação.
2006
Med.
Douglas de Almeida
Desempenho e parâmetros ruminais de
Veterinária
Lima
bovinos criados a pasto suplementados
com diferentes fontes de nitrogênio não
proteico
2005
Med.
Leandro Ferreira
Estudo do comportamento de bovinos de
Veterinária
Greco
corte a pasto
2005
Med.
Tatiana Campos
Características quantitativas de carcaça de
Veterinária
Camargo
bovinos de corte criados a pasto em três
condições sexuais
2005
Med.
Guilherme João
Características de carcaça de bovinos de
Veterinária
Nogueira Seelente
corte castrados em duas idades
2005
Med.
Gustavo Feliciano
Desempenho de bovinos de corte a pasto
Veterinária
Resende da Silva
castrados em duas idades
2002
Med.
Bruno Cesar Ferreira
Estudo do comportamento de pastejo de
Veterinária
Gonzaga
bovinos de corte suplementados a pasto.
2000
Med.
Luciano Santos de
Avaliação da produção de bovinos de corte
Veterinária
Resende
em sistema semi-intensivo
1999
Agronomia
Patrícia Vieira
Estudo do desempenho de bovinos
Almeida
mestiços europeu x zebu mantidos em
sistema semi-confinado
1999
Med.
Anderson Frederico
Desempenho produtivo de bovinos
Veterinária
do C. Martins
confinados sob condições desfavoráveis
Quadro 05. Relação de orientados em Iniciação Científica (PIBIC e PIVIC) por ano, curso,
aluno e título do trabalho.
2.3.3. Pós-graduação Lato sensu
O Curso de Especialização já era oferecido pelo Departamento de Produção Animal
desde a década de 80 e considerado como consolidado no Estado de Goiás. O Quadro 06
apresenta as atividades de orientação concluídas. Em torno de 40% dos alunos ingressaram no
Mestrado após a conclusão do curso.
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Ano
2004
2003
2003
2003
2003
2003
2002

Aluno
Eliandra Maria
Bianchini Oliveira
Luciano Santos de
Resende
Ana Maria Nunes
Gomes
Danielle Curado de
Santana Pires Moralles
Fabiano Victor de
Oliveira
Alexandra Flaviane
Eckert
Washington Luiz de
Freitas
Pedro Gustavo Horta

Título Monografia
Estudo do comportamento de pastejo de bovinos
de corte suplementados a pasto
Efeito de sombreamento sobre o desempenho de
bovinos mestiços em confinamento
Avaliação térmica de sombreamento
proporcionado por diferentes matérias de
cobertura em abrigos para suínos
Avaliação térmica de sombreamento
proporcionado por diferentes tipos de árvores
Suplementação de bovinos de corte a pasto
Nutrição de bovinos de corte

Influência de fatores ambientais sobre a produção
de leite de bovinos da raça Holandesa
2002
Efeito da idade à castração sobre o desempenho e
características de carcaça de bovinos de corte a
pasto
2002
Celso Pontes de
Avaliação térmica de sombreamento
Oliveira
proporcionado por diferentes tipos de abrigos
2001
Anderson Frederico do
Uso de suplementos alimentares na eficiência
C. Martins
produtiva de bovinos mantidos a pasto
2000
Karine Martins Barros
Produção do novilho precoce no Brasil
2000
Marcela Borges
Avaliação genética na raça Gir
1998
Constantino Guimarães Comparação de grupos genéticos Charolês x Zebu
Gontijo
quanto aos pesos, à desmama, 12 e 18 meses de
idade
1998
Luís Fernando
Desempenho de bovinos de corte em sistema de
Monteiro Tamassia
confinamento: prova de ganho de peso
Quadro 06. Atividades de orientação Lato Sensu por ano, aluno e título da monografia.
2.3.4. Pós-graduação Stricto sensu
	
  
Programa	
  de	
  Pós-‐Graduação	
  em	
  Ciência	
  Animal	
  –	
  PPGCA	
  
Programa	
  de	
  Pós-‐Graduação	
  em	
  Zootecnia	
  -‐	
  PPGZ	
  
Iniciei a orientação na pós-graduação Stricto Sensu no ano 2000, o que foi determinante
na minha carreira acadêmica. A concessão da bolsa de produtividade juntamente com uma
cota de IC de bancada, que somada a uma bolsa de PIBC no programa institucional de IC da
UFG proporcionaram a formação de um grupo de pesquisa com inclusão de estudantes que foi
decisiva para a execução dos projetos para orientação na PG Stricto Sensu. Importante
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destacar a participação da iniciativa privada representada por associações de criadores de
raças bovinas e de empresas da área de nutrição animal e fertilizantes na viabilização das
pesquisas que deram suporte às dissertações e teses.
A seguir são apresentadas as atividades de orientação de Mestrado e Doutorado no
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e posteriormente no Programa de PósGraduação em Zootecnia, incluindo os trabalhos concluídos, em andamento e participação
como co-orientador.
Orientações	
  de	
  Doutorado	
  Concluídas	
  
	
  
1. Nome: Verônica Auxiliadora Alves - PPGCA
Tese: Desempenho e características de carcaça de animais mestiços de origem leiteira
submetidos a diferentes níveis energéticos na alimentação.
Ano de Conclusão: 2014.
Ocupação Atual: Gerente de Indústria de Nutrição Animal em Goiás
2. Nome: Antônio João Fontes - PPGCA
Tese: Inclusão da casca de soja no concentrado de bezerros lactentes Holandês
Ano de Conclusão: 2014
Ocupação Atual: Professor no Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde – GO
3. Nome: Sérgio Fernandes Ferreira - PPGCA
Tese: Uso de salinomicina e virginiamicina na alimentação de bovinos de corte à pasto no
inverno e verão
Ano de Conclusão: 2013
Ocupação Atual: Professor do Instituto Federal Catarinense - Campus Concórdia
4. Nome: Aracele Pinheiro Pales dos Santos - PPGCA
Tese: Características da carne, carcaça e concentração de cortisol sérico em bovinos de
diferentes grupos genéticos
Ano de Conclusão: 2010
Ocupação Atual: Professora na UEG – Campus São Luiz de Montes Belos
5. Nome: Marcelo Marcondes de Godoy - PPGCA
Tese: Efeitos da inclusão de ácidos graxos insaturados no suplemento de vacas primíparas
zebuínas sobre o desempenho produtivo e reprodutivo
Ano de Conclusão: 2009
Ocupação Atual: Professor do Instituto Federal Goiano – Campus Ceres - GO
Orientações de Doutorado em Andamento
1. Nome: Natália do Carmo Silva - PPGZ
Tese: Níveis de fertilidade em touros da raça Nelore criados a pasto
Início: 2014
2. Nome: Kíria Karolline G. Moreira - PPGZ
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Tese: Estratégias de adaptação às dietas de alta proporção de concentrado para bovinos da
raça Nelore confinados.
Início: 2013.
3. Nome: Leonardo Guimarães de Oliveira - PPGCA
Tese: Perfil proteômico do músculo longíssimus dorsi de bovinos da raça nelore de uma
população segregante para maciez da carne.
Início: 2011
	
  
	
  
Co-‐orientações	
  de	
  Doutorado	
  concluídas	
  
	
  
1. Marcondes Dias de Freitas Neto
Ano de Conclusão: 2013
2. Pedro Leonardo de Paula Rezende
Ano de Conclusão: 2013
3. Rodrigo Medeiros da Silva
Ano de Conclusão: 2013
4. Fabrícia Rocha Chaves Miotto
Ano de Conclusão: 2010
5. Klayto José Gonçalves dos Santos
Ano de Conclusão: 2010
6. Marco Antônio de Oliveira Viu
Ano de Conclusão: 2008
7. Ana Christina Sanches
Ano de Conclusão: 2006
8. Pedrinho Paes Teixeira
Ano de Conclusão: 2005
	
  
	
  
Orientações de Mestrado Concluídas
1. Nome: Nome: Maria Gomes Santana - PPGZ
Dissertação Efeitos da endogamia sobre pesos padronizados e reais e as correspondentes
predições de valores genéticos de bezerros Nelore aos 120 e 210 dias de idade
Ano de Conclusão: 2015
Ocupação atual: Consultora na área de nutrição humana
2. Thiago Santos Almeida - PPGCA
Dissertação: Estimativa do desempenho de bovinos nelore através da avaliação de carcaça por
ultrassom.
Ano de Conclusão: 2014
Ocupação atual: Desconhecida
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3. Nome: Kiria Karolline Gomes Moreira - PPGCA
Dissertação: Substituição de sorgo por milheto em dietas para bovinos de corte confinados
recebendo alta proporção de concentrado
Ano de Conclusão: 2013
Ocupação atual: Professora substituta no DPA/EVZ/UFG e aluna doutorado no PPGZ
4. Nome: Leonardo Guimarães de Oliveira - PPGCA
Dissertação: Desempenho de bovinos suplementados com enzimas amilolíticas exógenas
Ano de Conclusão: 2012
Ocupação atual: cursando doutorado no PPGCA
5. Nome: Paula Lobo Ferreira de Assis - PPGCA
Dissertação: Determinação da digestibilidade in vitro de milho moído submetido a três níveis
de enzima amiolíticas exógenas
Ano de Conclusão: 2012
Ocupação atual: Consultora do SEBRAE no Estado do Tocantins
6. Nome: Murilo Assis Pires - PPGCA
Dissertação: Função digestiva de ruminantes alimentados com salinomicina, lisofosfolipídeos
e levedura
Ano de Conclusão: 2011
Ocupação atual: Assistência técnica região Sudoeste Goiás
7. Nome: Verônica Auxiliadora Alves - PPGCA
Dissertação: Desempenho a pasto de animais mestiços de origem leiteira submetidos a
diferentes níveis energéticos na suplementação
Ano de Conclusão: 2010
Ocupação atual: Gerente empresa nutrição animal
8. Nome: Rodrigo Medeiros da Silva - PPGCA
Dissertação: Diferentes níveis de energia sobre o desempenho e características de carcaça de
novilhos mestiços Nelore confinados com cana-de-açúcar
Ano de Conclusão: 2006
Ocupação atual: Professor na UEG/Campus São Luiz Montes Belos – GO
9. Nome: Aline Kellermann de Freitas - PPGCA
Dissertação: Características da carcaça, da carne e perfil dos ácidos graxos denovilhos nelore
inteiros ou castrados em duas idades
Ano de Conclusão: 2006
Ocupação atual: Consultora técnica e gestora de projetos na empresa SIA – Região Sul
10. Nome: Cristiane Amorim Fonseca - PPGCA
Dissertação: Fontes e níveis de zinco no desempenho de bovinos terminados em
confinamento e relativa biodisponibilidade
Ano de Conclusão: 2005
Ocupação atual: Professora no Instituto Federal do Triângulo Mineiro
11. Danielle Curado de Santana Pires de Morales - PPGCA
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Dissertação: Avaliação dos métodos de castração sobre o desempenho e características de
carcaça em bovinos mestiços leiteiros
Ano de Conclusão: 2004
Ocupação atual: Professora no Departamento de Zootecnia da PUC GO
12. Nome: Eliane Sayuri Miyagi - PPGCA
Dissertação: Avaliação de desempenho e características de carcaça de diferentes grupos
genéticos de bovinos de corte suplementados a pasto
Ano de Conclusão: 2003
Ocupação atual: Professora no DPA/EVZ/UFG
13. Nome: Elenice Cristina Pires Prim - PPGCA
Dissertação: Variabilidade genética e produtiva da rã-touro gigante, Ranacatesbeiana,
proveniente de populações dos estados de Goiás, Pará e Paraná, criadas em sistema intensivo
de cultivo
Ano de Conclusão: 2002
Ocupação atual: Consultora na área Sócio-Ambiental na região Sul
14. Nome: Marilma Pacheco Chediak Corrêa - PPGCA
Dissertação: Efeitos de grupos genéticos e de castração sobre o desempenho e características
de carcaça em bovinos suplementados a pasto
Ano de Conclusão: 2001
Ocupação atual: Professora do Departamento de Zootecnia na PUC GO
15. Nome: Pedrinho Paes Teixeira - PPGCA
Dissertação: Avaliação dos níveis de cortisol, T3, T4 e glicose como indicativos de estresse
em cavalos puro sangue inglês de corrida antes e após a competição
Ano de Conclusão: 2001
Ocupação atual: Professor aposentado da UFG
	
  
Orientações de Mestrado em Andamento
1. Nome: Gustavo Chunca Merma - PPGZ
Dissertação: Produtividade e composição nutricional da Brachiaria híbrida ciat 36087 sob
regime de cortes em doses de nitrogênio
Início: 2014
2. Nome: Allan Rodrigues da Costa - PPGZ
Dissertação: Características micro-histológicas e tricométricas de bovinos da raça Nelore no
cerrado brasileiro
Início: 2014
3. Nome: José Vieira Visconde - PPGZ
Dissertação: Cadeia Produtiva do Mel no Estado de Goiás
Início: 2014
4. Nome: Patrícia da Silva Pimenta - PPGZ
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Dissertação: Avaliação de Efeitos Fixos e Genéticos sobre Escores de Avaliação Visual à
Desmama em Zebuínos de Corte
Início: 2014
5. Nome: Jean Sardinha de Almeida - PPGZ
Dissertação: Digestibilidade in vitro de tifton 85 submetido à extratos vegetais
Início: 2014
Co-orientações de Mestrado Concluídas
1. Tiago Pereira Guimarães
Ano de Conclusão: 2013
2. Ubirajara Oliveira Bilego
Ano de Conclusão: 2009
3. Pedro Leonardo de Paula Rezende
Ano de Conclusão: 2008
4. Roberta Menezes
Ano de Conclusão: 2008
5. Henrique Trevizzoli Ferraz
Ano de Conclusão: 2007
6. Eurídice de Paula Pinheiro - PPGCA
Ano de Conclusão: 2006
7. Lucileide Vilela Resende
Ano de Conclusão: 2005
8. Marco Aurélio Ferro de Melo
Ano de Conclusão: 2004
9. Nome: Marlos Castanheira - PPGCA
Ano de Conclusão: 2001
10. Nome: Karina Freitas Rocha - PPGCA
Ano de Conclusão: 2000
3. ATIVIDADES DE PESQUISA
No meu entendimento, quando fiz opção por fazer mestrado em 1980, iniciava aí uma
carreira com objetivo de ser pesquisador. Embora não tenha concluído o mestrado daquela
vez, ao retornar à UNESP mais tarde em agosto de 1990, reafirmei o propósito de me dedicar
ao ensino e à pesquisa. Ao concluir o doutorado em 1997 e retornar para a UFG, passei a
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direcionar todos os meus esforços principalmente na pesquisa. Já em 1998 fui contemplado
com uma bolsa de produtividade do CNPq, mantida até o ano de 2000 quando não consegui
atingir a pontuação necessária para renovação. As atividades administrativas decorrentes do
cargo de chefe de departamento nos dois últimos anos foram intensas e me tomaram um
tempo precioso que seria destinado a produzir e publicar artigos científicos, considerados
essenciais para manutenção de uma bolsa PQ. No entanto o fato de não renovar a bolsa não
me afastou da pesquisa. Continuei a me dedicar aos projetos e a atividades de orientação e de
aulas na pós-graduação. Mais tarde, em 2007 consegui recuperar a bolsa de produtividade
permanecendo como PQ até final de 2012, quando mais uma vez, não consegui atingir a
pontuação na renovação, desta vez pelo envolvimento com as atividades administrativas na
Coordenação de Transferência e Inovação Tecnológica da UFG.
Voltando um pouco atrás, ao retornar da pós-graduação implementei em seguida projetos
na área de bioclimatologia e produção de bovinos de corte, seguindo as linhas de pesquisa
desenvolvidas no Mestrado e Doutorado na UNESP. Encontrei dificuldades para trabalhar
com pesquisa na UFG, especialmente com bovinos de corte, considerando que a infrainstrutora existente era deficitária e até certo ponto, associada a um ambiente não muito
favorável a condução de experimentos naquelas áreas de meu interesse. Trabalhar com
bovinos exigia, além dos animais, área disponível para criação, instalações adequadas,
alimentação, mão-de-obra entre outras necessidades. Foi necessário usar criatividade e
improvisação, o que na realidade não era condizente com pesquisa, considerando os
princípios básicos da experimentação. A necessidade de suprir essas deficiências e a busca
por soluções, aliadas à determinação dos estudantes, docentes, técnicos da Universidade e
representantes do setor agropecuário tornaram possível a execução dos primeiros projetos de
com a qualidade exigida para obtenção dos resultados e seus desdobramentos. Como
mencionado anteriormente, foi possível a formação de grupos de pesquisadores de excelência,
incluindo estudantes e técnicos de campo, despertando o interesse de produtores rurais e
empresários do setor agropecuário que passaram a ser parceiros da Escola de Veterinária e
Zootecnia.
A busca por parcerias não se restringe somente a entrada de recursos, financeiros ou de
infra-estrutura. A participação em qualquer instituição, de pessoas com reconhecido mérito é
muito bem vinda. Nesse contexto, a EVZ recebeu alguns professores que fizeram carreira em
outras universidades ou institutos de pesquisa, para atuarem como nucleadores, contribuindo
com o ensino e pesquisa na pós-graduação ou em outras atividades relevantes. Ressalto aqui a
importância para a EVZ/UFG, especialmente para o Departamento de Produção Animal, da
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participação do Prof. João Restle, com apoio de uma bolsa de Pesquisador Visitante do CNPq
a partir de 2003. Com sua experiência, na formação de grupos de pesquisa e na condução de
projetos, foi possível dar um salto significativo na produção científica da UFG na área de
Zootecnia.
Na Escola de Veterinária e Zootecnia, a revista Ciência Animal Brasileira tem sido uma
ferramenta essencial para apoiar a pesquisa e a pós-graduação. Conceito Qualis Capes B1 em
Medicina Veterinária e B4 em Produção Animal, a revista está indexada no SCIELO desde
2013 e tem publicação trimestral. Nessa revista estou como autor e co-autor em 16
publicações e poder contar com este instrumento de apoio é um incentivo para continuar
atuando na pesquisa e na pós-graduação.
3.1. Projetos de Pesquisa Cadastrados na UFG sob Minha Coordenação
1. Título: Avaliação do desempenho e de características de carcaça de diferentes grupos
genéticos de bovinos.
Período de Execução: 02/04/2000 a 31/08/2002
Financiamento: SECTEC
Valor: R$ 28.800,00
Resumo: Noventa e seis bovinos pertencentes a quatro grupos genéticos, Nelore,
1/2Angus1/2Nelore,

1/2Simental1/2Nelore

e

1/2Angus1/4Nelore1/2Simental

foram

distribuídos em doze currais. Três condições sexuais foram testadas, animal castrado aos seis
meses de idade, animal castrado aos seis meses e anabolizados com Synovex-S e animais que
permaneceram inteiros. As pesagens foram realizadas em intervalos de 28 dias após jejum
hídrico e sólido. O objetivo da pesquisa foi avaliar os quatro grupos genéticos e a condição
sexual sobre o desempenho e características de carcaça. Os animais entraram no
confinamento após a desmama que foi realizada aos sete meses de idade. Foi adotado um
período de adaptação de 30 dias. A alimentação consistiu em cana picada e concentrado,
servidos 8 vezes ao dia. Foi realizado o consumo médio por curral, e obtida a conversão
alimentar. Os animais foram abatidos com idade aproximada de 15 meses em frigorífico
comercial, e avaliadas as características de carcaça.
2. Título: Desempenho, características da carcaça e da carne de bovinos mestiços leiteiros
criados sob diferentes sistemas de recria e terminação.
Período de Execução: 31/03/2005 a 30/09/2007
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Resumo: Setenta e dois bezerros mestiços holandês x zebu com uma semana de idade serão
distribuídos aleatoriamente em dois tratamentos, conforme a quantidade deleite fornecido até
os sessenta dias de idade (TAM - tratamento aleitamento médio, recebendo 4 litros de
leite/dia, e TAA - tratamento aleitamento alto, recebendo 6 litros de leite/dia), quando serão
desmamados e direcionados para uma pastagem de Brachiária brizantha, recebendo dois
níveis de suplemento. A partir desta data, os animais do tratamento TAM receberão 0,5% do
peso vivo de concentrado mais pastagem, e os animais do TAA receberão 1,0% do peso vivo
de concentrado mais a pastagem. Ao completarem sete meses de idade, 36 animais, sendo 18
provenientes do TAM e 18 provenientes do TAA, entrarão em confinamento para terminação
e produção de novilho super-jovem. Nesta etapa serão avaliados quatro tratamentos: SMM animais do tratamento TAM recebendo uma relação volumoso:concentrado 60:40; SMAanimais do tratamento TAM recebendo uma relação volumoso:concentrado 10:90; SAM animais do tratamento TAA recebendo uma relação volumoso:concentrado 60:40 e SAA animais do tratamento TAA recebendo uma relação volumoso:concentrado 10:90.Os outros
36 animais serão mantidos na pastagem até atingirem em torno de 350kg de peso vivo quando
serão enviados para a terminação em confinamento recebendo o mesmo tipo de alimentação
dos animais super-jovens, ou seja os mesmos quatro tratamentos, até atingirem o peso de
abate, o que está previsto para um período de confinamento de 80 a 90 dias. Serão avaliadas
as seguintes características: Desempenho (conversão alimentar, consumo alimentar e ganho
em peso), Características de carcaça (rendimento de carcaça, rendimentos de cortes cárneos,
componentes físicos e não integrantes da carcaça e características sensoriais). O delineamento
utilizado será inteiramente casualisado e os dados analisados pelo procedimento GLM do
programa computacional SAS (1996).
3. Título: Eficiência produtiva e econômica de bovinos mestiços leiteiros sob diferentes
níveis de concentrado, na suplementação a pasto e no confinamento.
Período de Execução: 30/03/2007 a 31/12/2010
Resumo: O objetivo do presente trabalho será avaliar o desempenho produtivo e a qualidade
da carne, de machos mestiços leiteiros com idade média de abate de 20 a 24meses,
submetidos a diferentes níveis alimentares, com ênfase na análise econômica do custo de
produção. Serão avaliados o desempenho durante a terminação em confinamento, os
componentes não integrantes da carcaça, as características de carcaça e da carne de machos
mestiços Holandês-Gir jovens com abate entre 22-25 meses, submetidos aos seguintes
tratamentos: NMM - Nível médio de concentrado na suplementação dos 7 meses até a
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terminação. Os bezerros serão mantidos dos 7 aos 20 meses em pastagem de Brachiária
brizantha recebendo suplementação equivalente à 0,5% do peso vivo (PV), terminados em
confinamento a partir dos 20 meses até atingir o peso de abate de 440 kg, sendo alimentados
com dieta contendo 55% de volumoso e 45% de concentrado. NMA Nível médio de
concentrado na suplementação dos 7 aos 20 meses e nível alto na terminação. Os bezerros
serão mantidos dos 7 aos 20 meses em pastagem de Brachiaria brizantha recebendo
suplementação equivalente à 0,5% do peso vivo (PV), terminados em confinamento a partir
dos 20 meses até atingir o peso de abate de 440 kg, sendo alimentados com dieta contendo
10% volumoso e 90% concentrado. NAM - Nível alto de concentrado na suplementação dos 7
aos20 meses e nível médio na terminação. Os bezerros serão mantidos dos 7 aos 20 meses em
pastagem de Brachiaria brizantha recebendo suplementação equivalente à 1,0% do peso vivo
(PV), terminados em confinamento a partir dos 20 meses até atingir o peso de abate de 440
kg, sendo alimentados com dieta contendo 55% volumoso e 45% concentrado. NAA - Nível
alto de concentrado na suplementação dos 7 meses até a terminação. Os bezerros serão
mantidos dos 7 aos 20 meses em pastagem de Brachiaria brizantha recebendo suplementação
equivalente à 1,0% do peso vivo (PV); terminados em confinamento a partir dos 20 meses até
atingir o peso de abate de 440 kg, sendo alimentados com dieta contendo 10% de volumoso e
90% de concentrado. Serão utilizados 36bezerros mestiços 5/8 Holandês x 3/8 Gir não
castrados, contemporâneos, obtidos de fazendas próximas de Goiânia, com idade de 7 meses e
peso vivo médio inicial de 200 kg. O delineamento utilizado será o inteiramente casualizado
(DIC), com 9 animais por tratamento, totalizando 36 animais. Na fase de confinamento os
animais serão distribuídos em nove baias com três animais por baia, constituindo três
repetições por tratamento. Os dados serão analisados pelo pacote estatístico SAS(1997).
	
  
4.	
   Título: Desempenho e características de carcaça de animais mestiços leiteiros inteiros e
castrados submetidos a dois níveis energéticos de alimentação.
Período de Execução: 01/04/2008 a 31/07/2011
Resumo: O presente estudo visa avaliar quatro estratégias de alimentação, variando-se o teor
energético da dieta, e seu efeito sobre o ganho em peso, consumo alimentar, conversão
alimentar, características de carcaça e da carne em animais castrados e inteiros aos 12 meses,
além da viabilidade econômica. O experimento será conduzido nas instalações do
Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de
Goiás, com 40 bovinos machos (20 inteiros e 20 castrados), distribuídos em um delineamento
inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 4 x 2, com duas repetições por
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tratamento. As médias serão comparadas pelo teste de Duncan a 5%. Serão realizadas ainda
análises de contraste e de correlação. Serão avaliados o desempenho durante a terminação em
confinamento, os componentes não integrantes da carcaça, as características de carcaça e da
carne de machos inteiros e castrados, mestiços Holandês-Gir jovens com abate entre 22-25
meses, submetidos aos seguintes tratamentos: NMM - Nível médio de concentrado na
suplementação dos sete meses até a terminação; NMA - Nível médio de concentrado na
suplementação do sete aos 20 meses e nível alto na terminação; NAM -Nível alto de
concentrado na suplementação dos sete aos 20 meses e nível médio na terminação; NAA Nível alto de concentrado na suplementação dos sete meses até a terminação. No
confinamento, cada grupo de dez animais (tratamento) será dividido em dois grupos de cinco
para se obter duas repetições por tratamento. Em cada uma das repetições por tratamento
(grupo de cinco), os animais serão castrados aos 18 meses. Nesse período os animais
receberão dietas com 55% de volumoso e 45% de concentrado (NMM e NAM) ou 10% de
volumoso e 90% de concentrado (NMA e NAA). No confinamento serão avaliados, consumo
de matéria seca e FDN expressos em kg/animal/dia, consumo de energia digestível expresso;
consumo de energia líquida de mantença e energia líquida de ganho; ganho de peso médio
diário (GMD); conversão de matéria seca e energia digestível em ganho de peso. Será
avaliada ainda a evolução do estado corporal e as seguintes características de carcaça:
componentes não integrantes da carcaça, peso e rendimento de carcaça quente e fria,
conformação de carcaça, maturidade fisiológica, marmoreio, cor e textura da carne, medidas
métricas da carcaça, porcentagem dos cortes comerciais, área do músculo Longissimus dorsi e
espessura de gordura, porcentagem de osso, músculo e gordura, além de avaliação sensorial e
análise química da carne.
5. Título: Desempenho e características de carcaça de animais mestiços de origem leiteira
submetidos a níveis energéticos na alimentação.
Período de Execução: 24/10/2009 a 01/08/2011
Resumo: O estado de Goiás é fornecedor em potencial de bezerros mestiços de origem
leiteira para produção de carne. E um melhor aproveitamento dessas crias pode ser uma
alternativa econômica principalmente para os pequenos produtores de leite e para aumentar a
oferta de carne no país. Objetiva-se com a pesquisa avaliar o desempenho produtivo e a
qualidade da carne, de machos mestiços leiteiros submetidos a níveis energéticos na
alimentação. O experimento será conduzido nas instalações do Departamento de Produção
Animal da Escola de Veterinária/ UFG. Serão utilizados 44 machos inteiros mestiços de
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origem leiteira com idade média de 19 meses, contemporâneos e com peso inicial aproximado
de 300 kg. Serão testados dois níveis (0,5%PV e 1%PV) de suplementação energética de
pasto; e dois níveis de concentrado na terminação (90% de concentrado e 10% de volumoso
na dieta; e 45% de concentrado e 55% de volumoso). No confinamento, cada lote de cada
tratamento será dividido para formação de quatro tratamentos. O delineamento será
inteiramente casualizado com dois tratamentos na primeira fase, e no confinamento, quatro
com onze animais por tratamento. Os dados serão analisados pelo programa estatístico SAS
(1997). As diferenças entre médias serão detectadas através do teste T de Student a 5% de
probabilidade. Espera-se com a conclusão do trabalho atestar cientificamente a viabilidade
econômica ou não da engorda de machos de origem leiteira, e apresentar ao produtor,
principalmente pequeno, a melhor forma de suplementar e criar esses animais para a produção
de carne com qualidade.
6. Título: Uso de salinomicina e virginiamicina na alimentação de bovinos de corte à pasto no
inverno e verão
Período de Execução: 01/03/2011 a 28/02/2013
Resumo: A alimentação é o componente mais importante dentre os fatores ambientais que
influenciam o desempenho dos animais (MALAFAIA et al., 2003). Grandes avanços em
pesquisa cientifica vem ocorrendo na área de nutrição animal, principalmente quanto ao
estudo dos processos fisiológicos e como diferentes fatores os afetam. Estes estudos levaram a
descoberta de compostos que adicionados às dietas, controlam o metabolismo, aumentando a
eficiência de utilização dos alimentos ou nutrientes (MACHADO e MADEIRA, 1990). A
Virgianamicina, é produto da fermentação de Streptmycesvirginiae, antibiótico não ionóforo,
que atua por meio de ligação com os ribossomos, inibindo a síntese de proteína de alguns
microrganismos (AARESTRUP et al., 1998) e a Salinomicina, antibiotic carboxílico
poliéstere ou simplesmente ionóforo, capaz de interagir passivamente com íons e cátions, e
conseqüentemente capaz de controlar a população ruminal de bactérias gram-positivas.
Ambas, virginiamicina e salinomicina têm sido usadas como manipuladores ruminais para
melhores índices zootécnicos. Para o experimento de desempenho serão utilizados 45 bovinos
machos inteiros da raça Nelore, criados em sistema de pastejo em fazenda comercial, sendo
estudado o consumo, ganho de peso, medidas biométricas, escore de condição corporal
(ECC), qualidade da forragem e apreciação econômica. Serão utilizados 6 bovinos machos
inteiros, Nelore, fistulados no rúmen, criados em sistema de pastejo nas dependências do
DPA/EV/UFG) para estudo da digestibilidade, pH ruminal e taxa de passagem da forragem.
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Os tratamentos no período de verão constituem: T0 = grupo controle, apenas suplemento
mineral; T1 = suplemento mineral + virginiamicina (Phigrow®); T2 = suplemento mineral +
salinomicina (Posistac®) e os tratamentos no período de inverno constituem: T0 = grupo
controle, apenas suplemento proteico-energético; T1 = suplemento proteico-energético +
virginiamicina (Phigrow®); T2 = suplemento proteico-energético + salinomicina (Posistac®)
e as analises laboratorial serão efetuadas no Laboratório de Nutrição Animal do DPA/EV. O
presente projeto de pesquisa tem como propósito avaliar o efeito da inclusão de
virginiamicina e salinomicina ao suplemento mineral e suplemento proteico-energético de
bovinos em crescimento e terminação em sistema de pastejo no período de inverno e de verão,
sobre o desempenho de bovinos e a digestibilidade aparente do pasto e parâmetros ruminais
de bovinos recebendo manipuladores ruminais.
7. Título: Desempenho de bovinos suplementados com enzimas amilolíticas exógenas
Período de Execução: 01/07/2010 a 30/09/2012
Resumo: Uma vez que o amido representa o maior componente nas dietas de bovinos de alta
produtividade e com a grande oferta de grãos no Brasil, a utilização de suplementos
enzimáticos para manipular a digestão ruminal do amido, pode permitir melhora na
produtividade e um dos produtos que poderá substituir os promotores de crescimento nas
dietas dos animais de produção. Os experimentos serão conduzidos no período de abril de
2010 a agosto de 2011. A produção, caracterização e avaliação enzimática será realizada no
Laboratório de Enzimologia e da Fisiologia da Digestão do Instituto de Ciências
Biológicas/ICB II, da Universidade Federal de Goiás e a parte de experimentação com os
animais no confinamento será realizada no confinamento do Sítio Santa Luzia, localizado na
cidade de Rondonópolis - MT. Serão confinados 63 animais da raça Nelore, divididos em três
tratamentos e cada tratamento terá três currais com 7 animais, distribuídos aleatoriamente. Os
sete animais de cada curral receberão água a vontade e ração à base de silagem de capim
mombaça, milho triturado, núcleo mineral vitamínico e torta de algodão, com inclusão um
produto enzimático diferente. Os animais serão adaptados à dieta durante 14 dias, seguido por
período de 45 dias de tratamento e abatidos ao final para avaliação do desempenho. Será
efetuada a pesagem dos animais na entrada e saída no confinamento. O objetivo do presente
trabalho é avaliar o desempenho dos animais com diferentes produtos à base de enzimas
amilolíticas exógenas.
8. Título: Desempenho de ovinos suplementados com enzima aminolíticas exógena
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Período de Execução: 01/05/2010 a 31/08/2012
Financiamento: FAPEG
Valor: R$ 90.000,00
Resumo:O mercado nacional na ovinocultura encontra-se aquecido e com isso se tem uma
maior demanda por alimentos para composição de rações concentradas formuladas para as
diversas categorias animais da ovinocultura, aumenta-se a procura por produtos que permitam
boa performance animal e econômica aos sistemas intensivos de criação. Em função disso, a
adoção de alimentos alternativos vem se destacando como excelente alternativa como
componente para rações de ruminantes. O custo da alimentação, principalmente em animais
confinados representa cerca de 80% dos custos totais da produção. A busca pelo aumento da
eficácia da produção animal tem sido constante, e uma forma de obter avanços na nutrição de
ruminantes é o uso de enzimas exógenas. Suplementação de enzimas exógenas pode melhorar
a eficiência das enzimas endógenas. É o caso da amilase, cujo substrato é o amido, e que é
suplementada às dietas visando melhorar a eficiência da degradação do amido. Este efeito
pode ser de grande importância especialmente para o melhor aproveitamento de dietas com
altas ofertas de grãos. O experimento será conduzido no período de março de 2010 a fevereiro
de 2012. A produção, caracterização e avaliação da atividade enzimática serão realizadas no
Laboratório de Enzimologia e da Fisiologia da Digestão do Instituto de Ciências
Biológicas/ICB II, da UFG. Serão analisadas as estabilidades da atividade enzimática da alfaamilase de Aspergillus awamori. O confinamento será realizado em uma área pertencente à
Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (UFG), utilizando-se de quarenta
ovinos machos da raça Santa Inês. O objetivo do presente experimento é produzir e avaliar a
estabilidade de enzimas aminolíticas e o desempenho de ovinos suplementados com três
níveis de enzimas aminolíticas na dieta.
9. Título: Estruturação e consolidação de um centro de referência de apoio a
empreendimentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC).
Período de Execução: 30/01/2012 a 31/01/2017
Financiamento:
FINEP:R$ 817.829,00
FAPEG: R$ 134.000,00
Resumo: O projeto tem como objetivo principal a estruturação e gestão sustentável de
ambiente de negócios na área de Tecnologia da Informação e Comunicação por meio da
interação e da cooperação científica entre o Município de Goiânia e o SEBRAE. Como
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objetivos específicos têm-se: a) Estimular a interação e cooperação entre a UFG e o setor
empresarial, criando um ambiente propicio para a transferência de tecnologia; b) Contribuir
para a diversificação da economia regional; c) Fornecer infraestrutura de apoio que facilite a
transformação de projetos em novos produtos, serviços e/ ou processos; d) Apoiar a criação e
consolidação de empreendimentos com excelência na área de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC); e) Oferecer oportunidades de estágio para alunos da UFG e de outras
instituições; f) Buscar, de forma cooperada e multidisciplinar, soluções tecnológicas
adequadas às necessidades de inovação do setor produtivo de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC); g) Contribuir prioritariamente para o desenvolvimento econômico e
social do Estado de Goiás, através da concepção e coordenação de projetos e programas de
criação e difusão de conhecimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); h)
Conceber, estruturar, projetar, implantar e gerenciar, em parceria com entidades públicas e da
iniciativa privada, projetos para atração e fixação de empreendimentos de tecnologia da
informação e comunicação, que estimulem a atividade econômica da Região Metropolitana do
Goiânia e i) Proporcionar o intercâmbio de recursos humanos, visando a qualificação de
pessoas e o gerenciamento do empreendimento objeto deste projeto. Criado em 2004, o
Programa de Incubação de Empresas da UFG - PROINE-UFG pode ser considerado um
programa modelo para implantação de outras iniciativas em Goiânia e na região e tem
apoiado empresas em um ambiente tecnologicamente ativo, com grande disponibilidade de
recursos técnicos e humanos, favorecendo a iniciativa empresarial e o espírito empreendedor
de seus participantes, além de disseminar por meio de projetos cooperativos, a ideia da
incubação na região. Observa-se uma demanda reprimida, principalmente para o setor de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), visto que 60% dos projetos apoiados pela
incubadora são deste segmento. Devido à presença da Tecnologia da Informação em todas as
esferas das atividades econômicas, o seu desenvolvimento gera reflexo significativo na
melhoria da competitividade de todos os setores, empresas em geral e pessoas. Goiás possui
vocação para o desenvolvimento de software, setor que cresceu surpreendentemente nos
últimos anos, de forma autônoma, sem grandes apoios e incentivos e sem planejamentos,
composto por empresas de pequeno porte e um número significativo de empresas de médio e
grande porte que oferecem produtos e serviços inovadores e altamente competitivos. Com
objetivo de destacar Goiânia entre os mais importantes centros de Tecnologia de Informação
do país, a Universidade Federal de Goiás, propõe juntamente coma Prefeitura Municipal de
Goiânia e o SEBRAE, a consolidação de um Centro de Referência de Apoio a
Empreendimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A meta é consolidar o
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município de Goiânia como referência na formação de mão-de-obra qualificada,
desenvolvimento tecnológico, e negócios da economia digital, contribuindo para
diversificação da economia e o desenvolvimento econômico do Estado de Goiás. Para tanto, a
Prefeitura Municipal de Goiânia propõe disponibilizar para a Universidade Federal de Goiás,
o prédio da antiga estação ferroviária, situada na Praça do Trabalhador no Setor Central, para
que sejam instaladas empresas da área de TIC, sob a condução e normas para ingresso de
novas empresas, do PROINE/UFG.
10. Título: Avaliação de tipos biológicos e sua adaptabilidade aos trópicos, e de sistemas de
produção de bovinos de corte na região do cerrado brasileiro.
Período de Execução: 30/12/2001 a 30/08/2010
Resumo: O projeto tem como objetivos a identificação e o aprimoramento de técnicas e tipos
biológicos de bovinos de corte, visando a maximização da produção de carne. Os estudos
envolvidos nesta pesquisa dizem respeito à adaptação de animais de raças exóticas, ao
desenvolvimento de técnicas de suplementação a pasto e em confinamento, à identificação de
tipos biológicos que atendam tanto ao mercado consumidor como aos produtores rurais, no
que diz respeito à máxima rentabilidade, voltados para a obtenção de um produto de
qualidade capaz de atender às exigências dos mercados, interno e externo.
11. Título: Avaliação do desempenho e das características de carcaças de novilhos nelore, do
desmame ao abate, sob quatro suplementos.
Período de Execução: 15/06/2003 a 30/11/2009
Resumo: Quarenta novilhos nelore com idade inicial de 12 meses, foram distribuídos em
quatro tratamentos: 1 - testemunha, recebendo somente sal mineral; 2-fornecimento de 250
g/dia de proteinado; 3- 500 g /dia de proteinado; 4 - 1.000 g/dia de proteinado. Os animais
passaram por um período de adaptação, e as pesagens foram realizadas em intervalos de 28
dias após jejum hídrico e sólido. Ao atingirem os pesos de abate os animais foram abatidos e
efetuada a avaliação de carcaça.
12. Título: Desempenho e parâmetros ruminais de bovinos criados a pastos suplementados
com diferentes fontes de nitrogênio não proteico.
Período de Execução: 15/06/2003 a 30/11/2009
Resumo: O objetivo do trabalho é a avaliação do desempenho e os parâmetros ruminais de
animais criados a pasto, no período chuvoso, recebendo no suplemento mineral diferentes
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fontes de N. O trabalho será realizado nas dependências da Escola de Veterinária - UFG, entre
novembro de 2005 até maio de 2006. Para avaliação de desempenho e consumo de
suplemento serão utilizadas 80 novilhas de 10 meses, da raça Nelore, com peso médio 133kg
e quatro vacas mestiças com cânulas ruminais, recebendo suplemento mineral com ou sem
fonte de nitrogênio não proteico. Os tratamentos serão: T1 suplemento mineral, T2suplemento
mineral com 5% de ureia, T3 suplemento mineral com 5% de Optigen ou T4 suplemento
mineral com 10% de Amiréia. Serão mensurados pH, amônia no liquido ruminal, ácidos
graxos voláteis e produção de massa microbiana. Também serão avaliados os níveis de
glicose e ureia sanguínea. Os animais serão rotacionados a cada 15 dias. Nas pastagem serão
avaliados matéria seca, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, proteína bruta,
extrato etéreo, matéria mineral e nutrientes digestíveis totais. Serão realizadas 5 coletas de
liquido ruminal nos horários 0, 3, 6, 9 e 12 horas, com horário 0 as7:00 da manhã. Serão
realizadas duas coletas mensais em cada animal. Os animais para desempenho serão pesados
uma vez ao mês, após jejum completo. Será utilizado um delineamento inteiramente
casualizado para avaliação de desempenho e um quadrado latino 4x4 para as avaliações dos
parâmetros ruminais.
3.2 Grupos de Pesquisa
Em 2000 foi criado o Grupo “Pesquisas em Reprodução, Melhoramento Genético e
Ambiência em animais de interesse zootécnico” no diretório de grupo de pesquisas do CNPq.
Este grupo, embora não consolidado, tem sido importante porque representa um
período bastante fértil quanto a execução de projetos de pesquisa e de produção científica,
congregando pesquisadores da UFG e de outras instituições, estudantes de graduação e pósgraduação, além de empresas apoiadoras dos projetos de pesquisa sob nossa coordenação.
Atuando em quatro linhas de pesquisa, 1- Alternativas para aumento da eficiência
reprodutiva dos animais de exploração econômica; 2- Fatores Genéticos e Ambientais que
Afetam as Características Produtivas e Reprodutivas; 3- Metabolismo nutricional, fontes
alimentares e suplementares para os animais e 4- Técnicas de manejo para os diferentes
sistemas de produção, o grupo é reflexo do trabalho em equipe com foco na produção de
bovinos de corte, abrangendo as principais áreas envolvidas nesta atividade.
Além do grupo de pesquisa do CNPq, tenho participado em outros grupos de
pesquisadores, o que possibilita ampliar e somar novas experiências na área da pesquisa, pósgraduação e na produção científica, além de possibilitar a interação com outras áreas como na
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gestão de transferência e inovação tecnológica. Abaixo apresento a relação dos projetos de
pesquisa cadastrados na PRPI/UFG como participante.
1. Título: Avaliação do uso do sistema de aspersão e da velocidade lenta de resfriamento nas
perdas de peso de carcaças bovinas e na qualidade física, sensorial e microbiológica de cortes
do contrafilé maturado (m. Longissimus dorsi).
Coordenador: Cristiano Sales Prado – EVZ/UFG
Período de execução: 01/08/2002 a 29/12/2007
Resumo: Será avaliado o uso do sistema de aspersão de carcaças bovinas e, também, da
velocidade lenta de resfriamento, nas perdas de peso das carcaças provocadas por evaporação,
durante o resfriamento. Após o resfriamento serão retirados bifes de aproximadamente 2,5 cm
de espessura do contrafilé (m. L. dorsi) embalados a vácuo, e maturados por diferentes
períodos. Após os respectivos períodos de maturação as amostras serão removidas da
embalagem e colocadas em badejas de poliestireno expandido cobertas com filme de PVC, e
expostas em gondolas de supermercado por 48 horas, simulando uma situação de venda.
Serão feitas avaliações visuais das amostras com consumidores do supermercado, e também,
avaliação instrumental da cor, análises físicas para estimar a maciez dos cortes, sensoriais, e
microbiológicas.
2. Título: Estudo da variabilidade e inter-relações genéticas de características de reprodução e
crescimento para o aprimoramento dos objetivos e critérios de seleção em bovinos de corte.
Coordenador: Arcádio de Los Reyes Borjas – EVZ/UFG
Período de execução: 01/03/2002 a 31/12/2010
Resumo: Os recursos genéticos animais constituem a fonte para a futura produção de
alimentos e para a estabilidade ambiental e socioeconômica. O progresso genético baseado na
seleção é um processo acumulativo, no qual o melhoramento atual soma-se ao anteriormente
obtido e provê a base para o melhoramento futuro. O primeiro passo no delineamento de um
programa de cria e melhoramento genético animal é decidir sobre os seus objetivos. A maior
causa da ineficiência nestes programas tem sido objetivos não apropriados, os quais
determinam a aplicação de excessiva pressão de seleção sobre características erradas (ex.
ênfase excessiva sobre características de conformação em comparação com aquelas de
produção, longevidade, sanidade e fertilidade), portanto é muito importante a definição de
objetivos corretos. A taxa de crescimento é mantida como o principal critério de seleção pela
maioria dos criadores de gado de corte em todo o mundo, no entanto, é essencial entender as
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consequências da seleção para crescimento sobre outras características economicamente
importantes, incluindo o desempenho reprodutivo. O objetivo principal é estudar a
variabilidade e inter-relações genéticas das principais características economicamente
importantes na produção de gado de corte, com o intuito de aprimorar os objetivos e critérios
de seleção a serem aplicados nas condições de produção existentes perante as demandas
específicas do mercado. O conjunto dos resultados permitirá uma melhor definição dos
critérios de seleção que melhor respondam aos objetivos de melhoramento genético definidos,
com a finalidade de lograr o máximo progresso genético nas características econômicas,
objetivo da seleção nas raças bovinas de corte, contribuindo a estabelecer as bases para a
aplicação moderna do Gerenciamento Total dos Recursos Genéticos.
3. Título: Desenvolvimento de micronutrientes minerais para nutrição animal.
Coordenador: Aparecido Ribeiro de Souza - IQ/UFG
Período de execução: 01/02/2003 a 31/12/2010
Resumo: A proposta do presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento, a
caracterização e a avaliação biológica de micro minerais quelatados a partir da interação entre
microelementos (íons de metais de transição essenciais) e proteínas ou fragmentos de
proteínas naturais, que sejam abundantes e de fácil obtenção, correlacionando a estrutura
química com a atividade biológica. Neste sentido, pretende-se desenvolver, de forma
racionalizada, microminerais quelatados com propriedades mais interessantes. Outra
preocupação do projeto é a transferência da tecnologia para o setor privado, por meio de
parcerias orientadas pela demanda das empresas ou pela oferta da universidade. Acreditamos
que esta interação forneça suporte técnico especializado tanto ao setor industrial como a
pecuaristas, estimulando atividades de empreendedorismo, favorecendo a criação de novas
empresas, resultado dos trabalhos executados e estimulado pelo ambiente propício de
incubação de empresas.
4. Título: Estimativas de (co)variâncias genéticas aditivas e não aditivas e predições de
valores genéticos em populações multirraciais de bovinos de corte.
Coordenador: Arcádio de Los Reyes Borjas – EVZ/UFG
Período de execução: 01/10/2003 a 31/12/2016
Resumo: Acompanhando a tendência mundial de desenvolvimento da pecuária bovina de
corte, no Brasil está acontecendo uma rápida transformação de um sistema baseado
fundamentalmente em raças puras, para o uso intensivo dos cruzamentos com fins comerciais
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e reprodutivos, caracterizando a formação de subpopulações multirraciais, nas quais os
animais cruzados não têm apenas finalidade como produto final para o abate, mas que
participam cada vez mais, em maior proporção no processo reprodutivo como progenitores da
geração seguinte conjuntamente com os de raças puras. Essa mudança já aconteceu em
espécies como suínos e aves, determinando que o sistema de avaliação genética deva ser
modificado para se adequar à avaliação multirracial. Na avaliação genética de populações
multirraciais tem que ser levados em conta, além dos efeitos genéticos aditivos dentro de raça
(situação atual), os efeitos genéticos não aditivos dentro de raças e ambos os efeitos entre
raças e grupo mestiços. Essa situação requer mudanças substanciais nos procedimentos atuais,
com definição de novos modelos de análise, novas técnicas e recursos de programação e
computação e modificações necessárias na estrutura da população (multirracial) para a coleta
das informações que permitam as avaliações sob a nova realidade. A introdução deste sistema
de avaliação contribuirá decisivamente para o aproveitamento racional dos recursos genéticos
disponíveis com a finalidade de atender melhor as demandas atuais e futuras de diferentes
mercados, contribuindo dessa maneira para agregar valor ao produto final do sistema de
produção da carne bovina. O Brasil com a terceira maior população bovina comercial do
mundo, possui excepcionais condições para o desenvolvimento e aplicação de procedimentos
de avaliação genética multirraciais.
5. Título: Diferentes protocolos de sincronização da ovulação para inseminação artificial em
tempo fixo em fêmeas pluríparas Nelore (Bos taurus indicus).
Coordenador: Benedito Dias de Oliveira Filho – EVZ/UFG
Período de execução: 01/03/2005 a 31/12/2008
Resumo: Estudar as diferentes alternativas de manejo reprodutivo utilizando progestágenos,
pgf2alfa e gnrh avaliando a eficiência reprodutiva do rebanho estudado, assim como o efeito,
a médio prazo, dos protocolos aplicados.
6. Título: Leveduras e bicarbonato de sódio como aditivos de silagem de sorgo para vacas
leiteiras.
Coordenador: Juliano José de Resende Fernandes – EVZ/UFG
Período de execução: 05/03/2007 a 31/08/2008
Resumo: O presente projeto tem como objetivo avaliar a adição de leveduras (Saccharomyces
cerevisiae) e bicarbonato de sódio em silagem de sorgo para vacas leiteiras. Para tanto, foram
realizados dois experimentos na Fazenda Escola da UFG. No primeiro, mediu-se o
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desempenho (produção e composição de leite) de doze vacas primíparas em lactação através
de um delineamento inteiramente ao acaso onde dois grupos de seis vacas receberam uma
única fonte de volumoso (silagem de sorgo) com e sem adição de bicarbonato de sódio. O
experimento teve duração de 28 dias divididos em dois períodos de 14 dias, sendo onze dias
de adaptação e quatro para coleta dos dados. O grupo de vacas que recebeu silagem de sorgo
com bicarbonato no primeiro período passou a se alimentar da silagem controle (sem
bicarbonato) no segundo período, e vice-versa. No segundo ensaio, quatro vacas fistuladas
foram utilizadas em um Quadrado Latino 4x4, onde os seguintes tratamentos foram impostos:
T1 = silagem de sorgo concentrado (controle); T2 = silagem de sorgo concentrado 0,7% de
bicarbonato; T3 = silagem de sorgo concentrado 20 g leveduras; T4 = silagem de sorgo
concentrado 0,7% de bicarbonato 20 g de leveduras. O experimento teve duração de 56 dias
divididos em quatro períodos de 14 dias, sendo dez dias de adaptação e cinco para coleta dos
dados. Foram avaliados o consumo de matéria seca, pH ruminal, digestibilidade in situ e a
taxa de desaparecimento do conteúdo ruminal através do esvaziamento do rúmen de cada
animal em dois dias consecutivos, o primeiro dia duas horas antes e o segundo dia duas horas
depois do fornecimento das rações. Amostras dos alimentos de ambos os experimentos foram
coletadas e analisadas para determinação dos teores de matéria seca, matéria mineral, matéria
orgânica, proteína bruta e fibra em detergente neutro. Tais análises foram realizadas no
Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Produção Animal da Escola de
Veterinária (UFG).
7. Título: Avaliação da conservação e valor nutritivo da silagem de massa de mandioca
aditivada com bagaço de cana-de-açúcar in natura para ruminantes.
Coordenador: Juliano José de Resende Fernandes – EVZ/UFG
Período de execução: 01/06/2007 a 31/08/2008
Resumo: Os objetivos deste projeto são estudar a dinâmica da fermentação e possíveis perdas
de matéria seca (MS), verificar o comportamento ingestivo de ovinos da raça Santa Inês,
alimentados com silagem de massa de mandioca aditivada com bagaço de cana-de-açúcar in
natura. O alimento utilizado será a silagem de massa de mandioca aditivada com bagaço de
cana-de-açúcar (essa mistura visa atingir 40% de MS), sendo o bagaço utilizado como
sequestrante de umidade devido ao teor elevado de umidade da massa de mandioca. O
acompanhamento da fermentação e perda de MS da silagem será verificado através da
variação temporal (dias) 0, ó, 1, 2, 3, 7, 15, 45, 90, 120, 180, utilizando-se 20 mini-silos que
serão pesados e a silagem analisada, visando obtenção de sua composição bromatológica.
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Para avaliação do comportamento ingestivo, digestibilidade aparente dos nutrientes no trato
digestível total e digestibilidade in situ, serão utilizados cinco ovinos fistulados no rúmen
recebendo como dietas diferentes proporções de silagem de massa de mandioca aditivada com
bagaço de cana-de-açúcar. As dietas serão isoprotéicas e isoenergéticas. A inclusão será de 0,
20, 40, 60 e 80% da mistura na dieta total dos animais. O delineamento estatístico a ser
utilizado será Quadrado Latino 5X5.
8. Título: Substituição da silagem de cana-de-açúcar pela silagem de abacaxizeiro sobre o
desempenho de ruminantes.
Coordenador: Juliano José de Resende Fernandes – EVZ/UFG
Período de execução: 01/06/2007 a 31/05/2008
Resumo: Nos últimos anos, a utilização de subprodutos de indústrias alimentícias e restos
culturais de determinadas plantações que anteriormente eram negligenciadas vêm ganhando
maior importância como fontes de volumoso para bovinos de corte em confinamento. Um
exemplo disto, em algumas regiões específicas do país, é o aproveitamento pós-colheita dos
restos culturais do abacaxizeiro, que podem ser ensilados e posteriormente oferecidos aos
animais. O presente projeto tem por objetivo estudar a substituição da silagem de cana-deaçúcar pela silagem dos restos culturais do abacaxizeiro como fonte de volumoso para
ruminantes. Serão utilizados cinco ovinos fistulados no rúmen da raça Santa Inês (24kg) em
um delineamento experimental, quadrado latino 5X5 e os tratamentos utilizados serão: T1 =
100% de silagem de cana-de-açúcar, T2 = 25% de silagem dos restos culturais do
abacaxizeiro e 75% de silagem de cana-de-açúcar, T3 = 50% de silagem dos restos culturais
do abacaxizeiro e 50% de silagem de cana-de-açúcar, T4 = 75% de silagem dos restos
culturais do abacaxizeiro e 25% de silagem de cana-de-açúcar e T5 = 100% de silagem dos
restos culturais do abacaxizeiro.Os parâmetros avaliados serão: digestibilidade aparente dos
nutrientes no trato digestível total, degradabilidade ruminal dos nutrientes (in situ),
comportamento animal e parâmetros ruminais (AGV, pH e amônia).
9. Título: Determinação da dosagem injetável e via de administração do ácido fítico,
avaliação do efeito antioxidante isolado e em sinergismo com a vitamina E na carne de
bovinos Bos indicus.
Coordenador: Moacir Evandro Lage – EVZ/UFG
Período de execução: 01/01/2007 a 31/12/2009
Resumo: O presente estudo tem como objetivos determinar a dosagem injetável e a via de
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administração do ácido fítico e estabelecer curvas de concentração no plasma, músculo, rins e
fígado de animais de laboratório e posteriormente de abate, após a injeção. Além disso é um
dos primeiros objetivos estabelecer um método padronizado para análise de ácido fítico, por
cromatografia, em amostras biológicas com os equipamentos disponíveis. A via de
administração do ácido fítico (via intraperitoneal, intramuscular e subcutânea) assim como a
dosagem será definida nas espécies escolhidas (ratos coelhos, ovinos e bovinos). Os animais
que receberão as dosagens-teste com concentração variável, com exceção dos animais
controles que não serão inoculados. Esse procedimento será realizado em todas as espécies de
acordo com a concentração indicada. A maior concentração em que não haja nenhum tipo de
efeito colateral, após uma semana de observação, será utilizada para determinar a dosagem a
ser usada na montagem das curvas de concentração. A dosagem nos animais de abate será
baseada nos experimentos com os animais de laboratório. A determinação final da dosagem
do ácido fítico e via de administração se dará pelos resultados da análise da sua concentração
no plasma sanguíneo, na musculatura, nos rins e no fígado após o sacrifício dos animais (em
períodos determinados após a injeção do ácido). Para determinar as concentrações sanguíneas,
musculares e nos órgãos, será utilizada a cromatografia líquida de alta eficiência. Se a
concentração utilizada no pré-experimento se mostrar eficiente, será realizado o experimento
com o nível e via de administração selecionada com pelo menos 5 animais por ponto da curva
pré-estabelecido mais 5 animais controles. Esses pontos serão estabelecidos considerando a
elevação e diminuição dos níveis em cada tipo de amostra biológica. Havendo deposição
muscular, se avaliará o potencial antioxidante desses músculos. Estes resultados serão
subsídios para a utilização do ácido fítico como antioxidante em animais de abate. Após
estabelecer o comportamento do ácido fítico nos tecidos e fluidos biológicos, será realizada a
segunda parte do experimento, quando serão avaliados os efeitos antioxidantes na carne dos
animais de abate. Além do efeito isolado será avaliado o efeito em sinergismo com a vitamina
E. Os animais serão abatidos em um frigorífico da região, seguindo as normas técnicas que
regem o abate legal. Após o abate, todas as carcaças serão resfriadas por 24 horas em câmara
fria e em seguida desossadas. Serão retirados os cortes do músculo Supra spinatus,
identificados e embalados a vácuo para serem levados ao laboratório do Centro de Pesquisa
em Alimentos (CPA) da Escola de Veterinária (EV) da UFG, sob refrigeração. No
laboratório, serão realizadas análises de vitamina E (alfa-tocoferol), acido fítico, colesterol
livre, determinação de lipídios totais, análise dos ácidos graxos, análise das substâncias
reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBA), análise sensorial de cor e sabor, análise colorimétrica
de cor e análise de perda de suco e pH.
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10. Título: Silagem de grão reconstituído: parâmetros de qualidade e digestibilidade in vitro.
Coordenador: Juliano José de Resende Fernandes – EVZ/UFG
Período de execução: 20/04/2010 a 31/12/2012
Resumo: Milho e sorgo são os cereais mais utilizados para bovinos confinados, entretanto
esses grãos apresentam maior resistência ao ataque microbiano, sendo que o processamento
desses grãos aumenta significativamente a digestão ruminal do amido. Diante disto, objetivase avaliar a digestibilidade in vitro dos diferentes processamentos de grãos de milho e sorgo
testados. Os tratamentos analisados serão compostos por: T1= Silagem de sorgo reconstituído
moído fino (SSRMF), T2= Silagem de sorgo reconstituído moído grosso (SSRMG), T3=
Silagem de milho reconstituído moído fino (SMRMF) , T4= Silagem de milho reconstituído
moído grosso (SMRMG), T5= sorgo moído fino (SMF), T6= Sorgo moído grosso (SMG),
T7= Milho moído fino (MMF), T8= Milho moído grosso (MMG). A digestibilidade in vitro
da matéria seca (DIVMS), será determinada pelo fermentador ruminal (DAISY/ANKOM). O
delineamento experimental utilizado será o inteiramente casualizado em fatorial 2x2x2, sendo
dois alimentos (milho e sorgo), dois tipos de processamento (moído grosso e fino) em dois
estados (seco ou reconstituído e ensilado) em parcelas subdividias para os seguintes tempos
de abertura dos mini-silos: 0, 14, 28, 56, 112, 168 e 224 dias. O experimento será
desenvolvido no Setor de Nutrição de Ruminantes e nos Laboratórios de Análises de
Alimentos do Departamento de Produção Animal da Universidade Federal de Goiás.
11. Título: Avaliação de eficiência alimentar de bovinos de corte da raça Nelore.
Coordenador: Juliano José de Resende Fernandes – EVZ/UFG
Período de execução: 15/05/2010 a 31/12/2020
Resumo: A avaliação da eficiência alimentar é um índice utilizado para medir o desempenho
animal. Quando trabalhamos a avaliação da eficiência alimentar utilizando a conversão
alimentar estamos avaliando somente a qualidade da dieta ou a espécie. A avaliação da
eficiência alimentar através da análise do consumo alimentar residual possibilita avaliarmos o
individuo mais de forma mais eficiente. O consumo alimentar residual (CAR) é calculado
como a diferença entre o consumo real e a quantidade de alimento que um animal deveria
comer baseado no seu peso vivo médio durante a prova e na sua velocidade de ganho de peso.
Assim sendo, animais mais eficientes têm um CAR negativo (consumo observado menor do
que o predito para o ganho observado) e os menos eficientes têm um CAR positivo (consumo
observado maior do que o predito). Os benefícios do uso do CAR são: apresenta moderada a
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alta herdabilidade (0,30 a 0,40); ao contrário da conversão alimentar, a seleção para consumo
alimentar residual seleciona animais de menor exigência de manutenção e menor consumo,
sem alterar o ganho de peso ou peso adulto havendo melhora concomitante da conversão
alimentar; a correlação genética entre CAR e conversão alimentar é moderada (rg=0,50),
sugerindo que estamos selecionando genes diferentes; redução na necessidade de área de
pasto para vacas e no impacto ambiental da atividade (ex. emissão de gás metano, produção
de esterco, etc.) para produzir a mesma quantidade de carne; a progênie oriunda de pais com
baixo CAR (mais eficientes) apresenta o mesmo ganho de peso (1,44 vs 1,40 kg/dia) e o
mesmo peso final (383 vs 380 kg) comparada a progênie oriunda de pais com alto CAR
(menos eficientes). Entretanto, filhos de pais com baixo CAR também apresentam CAR mais
baixo (-0,54 vs +0,71 kg/d), consumiram menos alimento (9,38 vs 10,56 kg MS) e apresentam
melhor conversão alimentar (6,6 vs 7,8) do que os filhos de pais com alto CAR. Isto
representou uma economia de 15% de alimento por quilo de ganho em apenas duas gerações.
Desta forma, a criação de um núcleo de avaliação de eficiência alimentar é de crucial
importância para o melhoramento genético de animais da raça Nelore. Essa é a raça mais
utilizada no rebanho nacional e necessita de um critério de seleção sério e que vise a melhoria
da rentabilidade do sistema produtivo. O presente projeto tem como objetivo avaliar o CAR
de animais da raça Nelore e gerar um índice dentro do programa de melhoramento genético
dos touros avaliados. Sendo assim uma parceria com a empresa Qualitas Consultoria
Agropecuária Ltda trará grandes benefícios ao desenvolvimento genético da raça. Serão
construídos pela empresa parceira dentro de um convenio de cooperação tecnológica 120
baias individuais, dentro da Escola de Veterinária da UFG, com todo o custo da obra e
responsabilidade da empresa Qualitas. Ficará de responsabilidade da UFG a condução dos
experimentos e o direito de utilização das instalações no período que não estiver utilizando
para avaliação do CAR dos animais Qualitas. Um total de 120 bovinos da raça Nelore com
peso de 380-420 kg serão alojados individualmente e arraçoados diariamente com o controle
de consumo e recusado. Após os períodos os dados de consumo e recusado será utilizado para
avaliação do CAR. Os animais ficaram em experimentação pelo período de 105 dias sendo 21
dias de adaptação e 84 dias de coleta de dados. Os animais serão pesados a cada subperíodo
de 21 para acompanhamento do desempenho. Durante as pesagens os animais serão
submetidos a uma avaliação de composição de corporal utilizando um ultrassom para medição
de área de olho de lombo, espessura de gordura e gordura entremeada. Todos os dados
gerados pelo experimento serão avaliados pelo pacote estatístico SAS (1996). Essa avaliação
será realizada por um período de 10 anos para que possamos trabalhar com no mínimo quatro
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gerações de animais e selecionar animais cada vez melhores.
12. Título: Substitutos do milho para bovinos de corte confinados, recebendo alta proporção
de concentrado.
Coordenador: Juliano José de Resende Fernandes – EVZ/UFG
Período de execução: 01/03/2011 a 28/02/2013
Financiamento: CNPq – Bolsa – R$ 39. 600,00
Resumo: Quatro experimentos serão conduzidos com objetivo de avaliar o melhor nível de
inclusão de casca de soja ou milheto em substituição ao milho em dietas de bovinos de corte
confinados, recebendo 90% de concentrado na dieta. Os experimentos conduzidos serão dois
de digestibilidade e dois de desempenho. Os trabalhos serão conduzidos no confinamento
experimental de bovino de corte da Escola de Veterinária da UFG. Os tratamentos serão
níveis de substituição do milho por casca de soja ou por milheto. Para os experimentos de
desempenho serão utilizados 128 animais, em um delineamento inteiramente ao acaso com
quatro níveis de substituição do milho, sendo: T1 100% do substituto; T2 66% do substituto;
T3 33% do substituto; T4 0% do substituto. Nos experimentos de digestibilidade serão
utilizados os seguintes tratamentos: T1 100% do substituto; T2 75% do substituto; T3 50% do
substituto; T4 25% do substituto e T5 0% do substituto. Serão avaliados a digestibilidade
aparente das dietas, parâmetros ruminais, comportamento ingestivo. Os parâmetros de
desempenho serão avaliados consumo de matéria seca, eficiência alimentar, conversão
alimentar, ganho em peso diário, análise econômica e características quantitativas e
qualitativas da carcaça. Os dados serão analisados pelo pacote estatístico SAS.
13. Título: Avaliação de bioprodutos do cerrado na nutrição de bovinos de corte e leiteiro
confinados.
Coordenador: Juliano José de Resende Fernandes – EVZ/UFG
Período de execução: 01/08/2011 a 31/12/2015
Financiamento: Pró-Centro-Oeste / FAPEG
Resumo: Determinação de dosagem através da digestibilidade in vitro Dois experimentos
com fermentador DAISY II serão realizados para identificar as concentrações de extratos
vegetais com atividade antimicrobiana eficiente sobre dietas com relação volumoso:
concentrado de 50:50 e 10:90. Dez fermentadores de fluxo contínuo serão montados para
avaliação da melhor dose de utilização dos bioprodutos. Para cada bioproduto extraído pela
equipe de pesquisadores da Faculdade de Farmácia da UFG será feito um ensaio em blocos
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casualizados com 5 repetições. Serão testados quatro bioprodutos para determinar seu
potencial antimicrobiano e modulador da fermentação microbiana ruminal. Serão realizados
testes com dietas com alta quantidade de concentrado, média quantidade de concentrado e
somente volumoso, com o objetivo de identificar a dose mais eficiente em cada sistema de
produção. Os resultados serão utilizados para subsidiar ensaios in vivo e de desempenho com
ruminantes. Digestibilidade in vivo de bovinos de corte confinados Cinco bovinos machos de
corte, Nelores, canulados no rúmen, em um delineamento experimental quadrado latino 5X5,
serão utilizados para a comparação dos quatro extratos de plantas do cerrado como
manipuladores de conteúdo ruminal em dietas para bovinos de corte confinados com alta
quantidade de concentrado (90% concentrado: 10% volumoso) comparados com um controle
positivo de monensina sódica. Serão avaliados a digestibilidade aparente dos ingredientes da
dieta, parâmetros ruminais (pH, ácidos graxos voláteis, amônia ruminal), produção de metano
e dióxido de carbono, produção de proteína microbiana e comportamento animal.
Desempenho de bovinos de corte confinados Os extratos vegetais utilizados no experimento
de digestibilidade in vivo serão testados em um experimento de desempenho de bovinos de
corte em confinamento recebendo alta proporção de concentrado (90% concentrado: 10%
volumoso) na dieta. Serão avaliados o ganho em peso diário, ganho em peso total, rendimento
de carcaça, característica da carcaça, características da carne. Serão utilizadas as instalações
do confinamento experimental que possui 16 baias coletivas, com capacidade de 10 animais
cada. Nesse experimento serão avaliados 128 animais, sendo oito animais por baia.
Parâmetros metabólicos e de produção de vacas em lactação Serão avaliados os efeitos da
suplementação de vacas em lactação com 4 extratos de plantas do Cerrado. Serão utilizadas 6
vacas mestiças em estágio intermediário de lactação, com cânulas no rúmen, distribuídas em
quadrado latino 6 x 6. O períodos serão de 21 dias, sendo os 14 dias de adaptação e 7 dias
para coletas. Os tratamentos serão: ração controle sem aditivo, quatro rações com extratos de
plantas e uma ração com monensina sódica (30 mg/kg de MS). Serão avaliados a
degradabilidade in situ de FDN do volumoso, digestibilidade aparente das rações, emissão de
gás metano no rúmen, taxa de passagem de líquidos, pH e concentração de AGCC e N-NH3
no fluído ruminal, produção e composição do leite. Laboratório Multiusuário da Rede
Produção Animal Sustentável Será montado um laboratório multiusuário para análise de toda
a rede, como de metano, dióxido de carbono, ácidos graxos dos produtos de origem animal,
ácidos graxos de cadeia curta, indicadores de digestibilidade, proteína microbiana, entre
outros. Essas iniciativas diminuem os custos e proporciona especialização de pessoas para
determinadas análises, favorecendo o intercâmbio entre pesquisadores. O Laboratório terá a
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função de realizar as análises laboratoriais e treinar os recursos humanos.

14. Título: Analise proteômica e maciez da carne de uma população de bovinos da raça
nelore mocho segregantes para maciez da carne em tempos de maturação.
Coordenador: Eliane Sayuri Miyagi Okada – EVZ/UFG
Período de execução: 01/08/2012 a 31/01/2016
Resumo: Objetivou-se com esse trabalho a obtenção de dados referentes às análises de
proteínas influenciáveis na maciez da carne, nos tempos de maturação avaliados pelo
trabalho. As amostras de proteínas foram coletadas do músculo Longissimus dorsi de 80
animais. Tal coleta foi realizada no frigorífico onde os animais foram abatidos, retirando-se
uma amostra de aproximadamente 20 cm de espessura do músculo. Tal amostra foi subdivida
em três partes e submetidas a resfriamento entre 2 e 4°C, para promover maturação em
tempos de 0, 7 e 14 dias. Foi retirado o tecido adiposo e tecido conjuntivo de cada amostra e
após, esta foi cortada, emergidas em nitrogênio líquido para congelamento e depois assadas.
Promoveu-se a preparação dos extratos para a realização de cromatografia. Os resultados
serão expressos em unidades de atividade/g carne (UA/g carne). A comparação múltipla das
médias entre os tratamentos será avaliada através do teste de Tukey a 5% de probabilidade,
com auxilio do programa estatístico SAS.
15. Título: Aditivos fitogênicos em dietas com alta proporção de concentrado para bovinos da
raça nelore confinados
Coordenador: Victor Rezende Moreira Couto - EVZ/UFG
Período de execução: 01/01/2014 a 31/12/2015
Resumo:Na nutrição de ruminantes os ionóforos são amplamente utilizados como aditivos.
Porém, a utilização desses antibióticos tem sido constantemente discutida, pois ainda
questiona-se a possível relação estes com resistências de bactérias e com a possibilidade de
sua deposição na carne ou no leite. Devido a isso, o uso de alguns aditivos tem sido
restringido. A identificação de substâncias fitogênicas, com ação similar aos ionóforos, tende
a ser uma nova alternativa com propósito de substituição dos aditivos sintéticos, diminuindo
assim, as limitações impostas por alguns mercados consumidores. Objetiva-se com este
estudo avaliar a inclusão de monensina, extrato seco de Barbatimão, óleo total dos frutos de
Sucupira e um produto comercial (Activopremium - GRASP®) em dieta base com alta
proporção de grãos para bovinos da raça Nelore confinados. O experimento será conduzido no
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Confinamento Experimental de Bovinos de Corte da Escola de Veterinária e Zootecnia da
Universidade Federal de Goiás, Campus II Samambaia, município de Goiânia-GO. Serão
utilizados cento e vinte bovinos da raça Nelore, machos, com 18 meses de idade, com peso
médio de 300 kg. Do número total de animais, vinte bovinos serão canulados no rúmen para
avaliação das mudanças ocorridas no período de adaptação e para a realização da de ensaios
de digestibilidade. Os animais serão distribuídos entre quatro tratamentos: - TM: dieta
experimental + 30 ppm de monensina (tratamento controle); - TB: dieta experimental +
inclusão de 1% do consumo de matéria seca de extrato seco de Barbatimão (Stryphnodendron
adstringens); TC: dieta experimental + inclusão de 1% do consumo de matéria seca de
óleorresina de Copaíba (Leguminosae- Caesalpinoideae); TG: dieta experimental + produto
comercial (Activopremium - GRASP®). Os dados serão analisados usando o software R
(2014). As diferenças entre médias serão comparadas pelo teste de Tukey.
16. Título: Desenvolvimento de uma metodologia de gestão de incubadoras de pequeno
porte.
Coordenador: Cândido Vieira Borges Júnior – FACE/UFG
Período de execução: 01/01/2014 a 31/12/2015
Financiamento: FAPEG – R$ 57.000,00
Resumo: O projeto tem o objetivo de desenvolver uma metodologia de gestão de incubadoras
de pequeno porte. Seus objetivos específicos são: Realizar diagnóstico das condições e
práticas de gestão das incubadoras de empresas localizadas em Goiás; Identificar as melhores
práticas nacionais e internacionais de gestão de incubadoras de pequeno porte; Desenvolver
e/ou aprimorar ferramentas e processos de gestão adequados às incubadoras de pequeno porte;
Elaborar um manual de gestão de incubadoras de pequeno porte; Capacitar os gestores das
incubadoras do Estado de Goiás para uso da metodologia desenvolvida.
4. ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Considero a extensão uma atividade muito importante pois é a continuidade e a
possibilidade real de se transferir para a sociedade, grande parte do conhecimento produzido
em uma ICT. Sem a extensão, esse conhecimento ficaria estacionado no meio do caminho,
sem possibilitar à sociedade o direito de ter acesso a esse conhecimento e com ele resolver
grande parte de seus principais problemas nas esferas produtivas, sociais e culturais. Os
responsáveis por fazer este conhecimento chegar até o consumidor, são a indústria, o
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comércio, o setor de serviços e o setor publico na forma de produtos, processos ou tecnologias
sociais, com reflexo direto na melhoria de vida para as populações.
Na Universidade, a extensão é praticada sob diferentes formas: oferta de cursos de
curta duração, realização de eventos científicos, culturais e de outras naturezas, publicação de
boletins científicos, tecnológicos e culturais, realização de dia de campo, atendimento à
comunidade externa, entrevistas, publicação de matérias em jornais, revistas e outros veículos
de comunicação, considerando ainda que há outras formas de vazão do conhecimento.
Assim que defendi a tese de doutorado em fevereiro de 1997, iniciei meu primeiro projeto
de pesquisa e o tema escolhido foi adaptação de bovinos de origem europeia em ambiente
tropical. Foi um grande desafio, pois escrevi um projeto envolvendo sete raças bovinas entre
zebuínas, europeias e sintéticas totalizando 70 animais com objetivo de avaliar o desempenho
de raças puras em ambiente tropical seguindo os princípios de uma prova de ganho de peso. O
desafio era grande pois trabalhar com 70 animais geneticamente puros com idade pósdesmame, em confinamento por 168 dias, exigia muitos recursos não só financeiros mas de
infra-estrutura e mão de obra. Apresentei o projeto aos núcleos de criadores de raças na
Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura – SGPA e consegui o apoio necessário para
iniciar o projeto. A SGPA apoiou com a infra-estrutura e mão-de-obra e os núcleos das raças
com os animais. Foi uma experiência gratificante, pois iniciei um ciclo de interação muito
grande com o setor pecuário no Estado de Goiás. Este experimento gerou inúmeros artigos de
opinião, entrevistas em veículos de comunicação, jornais e revistas da área agropecuária. O
envolvimento de alunos de graduação (IC) e de pós-graduação (Lato sensu) foi determinante
para a execução do projeto. Registro aqui um agradecimento a todos que colaboraram de
forma integral para a conclusão da pesquisa.
A execução deste projeto tem um significado especial em minha carreira de pesquisador.
Por motivos já relatados, o êxito na execução do projeto abriu novas possibilidades que
serviram de estímulo para ir adiante na carreira científica, trabalhando com bovinos de corte,
pois consegui credibilidade junto à comunidade acadêmica, aos estudantes e aos setor
produtivo externo. Faço esse destaque porque na época ainda eram incipientes as pesquisas na
área de bovinocultura de corte, não só na UFG, mas no estado de Goiás pelos motivos já
relatados. Pelo fato deste trabalho ser um dos primeiros realizados envolvendo setores da
cadeia produtiva da carne bovina em Goiás naquela época, a procura pelos resultados nos
meios de comunicação fez com que a divulgação em jornais e revistas fosse bem explorada.
Por isso estou fazendo este relato no item Extensão. Apresento a seguir uma pequena
demonstração do efeito na mídia deste trabalho:
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1- Europeu em clima tropical – Revista Produtiva, pg. 43-45, Setembro de 1997;
2- Europeias seduzem os goianos – Diário da Manhã, pg. 10, 02/02/1998;
3- Desempenho de bovinos de corte em sistema de confinamento – Prova de Ganho de
Peso - Holandês, pg. 8,n Jan/Fev/1998;
4- Canchim e Blonde, os melhores em teste de ganho de peso – Revista Produtiva, Fev,
1998, pg. 36-37;
5- Canchim teve melhor desempenho entre sete raças analisadas em Goiás – DBO Rural,
Número 209, pg. 96, Março de 1998;
6- Canchim teve melhor desempenho entre sete raças analisadas em Goiás – Jornal do
Fazendeiro, pg. 2, Abril/1998;
7- Pesquisa avalia criação bovina em clima tropical – Jornal do Campo, pg. 11,
31/01/1998;
8- Adaptação de bovinos de corte nos trópicos – Jornal do Campo, pg. 6, 29/08/1998;
Como pode ser observado, existia uma carência por avaliação de raças bovinas que
estavam sendo exploradas para produção de carne no Estado de Goiás. Me lembro que
naquela época os cruzamentos utilizando como base genética vacas zebuínas e touros ou
sêmen de raças europeias eram a preferência dos criadores de gado de corte. Porém o que se
observava eram campanhas bem elaboradas de marketing, com dados apresentados sobre as
raças bovinas europeias produzidos em ambientes totalmente diferentes, pois eram criadas em
ambientes com baixas temperaturas, e que não apresentavam nenhuma garantia que
produziriam aqueles resultados quando criados em clima tropical como o de Goiás.
A partir desse trabalho, passei a atuar com maior intensidade na área de bovinos de
corte com ênfase nos efeitos ambientais sobre a produção e qualidade de carcaça, sempre com
interesse na divulgação dos resultados para o setor produtivo.
Com a divulgação dos resultados dos projetos executados, passei a ser convidado para
palestras em eventos científicos, ofertar minicursos, participar de comissões de organização
de eventos acadêmicos, participar de comissões para discutir a cadeia da carne bovina em
Goiás, dentre outras atividades de extensão. Passo agora a relatar essas atividades
considerando as mais relevantes realizadas no âmbito da UFG. Incluo também eventos de
extensão em que participei como Coordenador de Transferência e Inovação Tecnológica.
1. I Ciclo de Palestras sobre Elaboração de Projetos de Pesquisa a Agências de
Fomento Públicas. Apresentação de palestra “Elaboração de Projetos CT
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INFRA/FINEP” com carga horária de 1h, realizada em Goiânia – GO em 18/09/2014.
2. II Jornada Científica e II Simpósio Caminhos da Extensão: Propriedade
Intelectual e Inovação Tecnológica.

Apresentação da palestra “Inovação

Tecnológica: A Busca por Parcerias para o Desenvolvimento da Ciência” com carga
horária 2 h, realizada em Rondonópolis – MT em 07/11/2013.
3. V Workshop CT-INFRA N/NE/CO. Apresentação de palestra “Implantação dos
Projetos CT-INFRA na UFG”, com carga horaria de 2 h, realizado em Recife - PE, no
dia 26/10/2013.
4. Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas – SIIMI 2013.
Apresentação de palestra “O NIT da UFG como Mecanismos de Estímulo à Inovação
Tecnológica” com carga horaria de 2 h, realizado em Goiânia -GO de 7 a 10 de maio
de 2013.
5. I Simpósio de Inovação e Propriedade Intelectual – SIPI 2012. Apresentação de
palestra “Incubadora de Empresas Tecnológicas: Uma base para a inovação” com
carga horaria de 2 h, realizado em Dourados – MS, de 29 a 31/10/2012.
6. V Jornada Científica da Pós-Graduação na EA/UFG. Apresentação de palestra
“Política das Agências de Fomentos para o Pós-Graduando” com carga horaria de 1 h,
realizada em Goiânia – GO, de 18 a 22/06/2012.
7. I Taller de la “Red de Incubadoras Universitarias del Mercosur”. Apresentação
de palestra “Perfil del Gestor” com carga horaria de 2 h, realizada em Asunción – PY
de 31/10 a 02/11/2011.
8. XXIII Curso de estudos de política e estratégia. Apresentação de palestra “Inovação
Tecnológica”, com carga horaria de 2 h, realizado em Goiânia – GO, em 12/07/2011.
9. II Semana de Integração dos Calouros. Apresentação de palestra “Parque
Tecnológico da UFG” com carga horaria de 1h, realizada em Goiânia – GO em
22/02/2011.
10. CONPEEX 2010, II Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade
Federal de Goiás. Apresentação de palestra “Mecanismos de Transferência de
Tecnologia”, com carga horaria de 1 h, realizado em Goiânia – GO, de 18 a
22/10/2010.
11. II Encontro de Propriedade Intelectual e Industrial na Graduação da UFG.
Apresentação de palestra “Núcleo de Inovação Tecnológica da UFG” com carga
horaria de 1 h, realizado em Goiânia – GO, em 24/11/2009.
12. VII Encontro de Tecnologia de Alimentos do Centro-Oeste – ETALCO.
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Apresentação de palestra “Inovação – Registro de Patentes e Produtos” com carga
horaria de 2 h, realizado em Goiânia – GO, em 28/10/2009.
13. XXII Curso de Estudos de Política e Estratégia. Apresentação de palestra “Ciência
& Tecnologia e Inovação no Brasil” com carga horaria de 2 h, realizado em Goiânia –
GO, em 31/08/2009.
14. XXI SEVET – Coordenação do curso “Manejo de Bezerros” com carga horaria de 24
h, realizada em Goiânia, de 10 a 12/09/2008.
15. NewsLetter Inovanit – Acontece nos NIT’s – NIT UFG – Núcleo incentiva
empreendedorismo e trabalha no projeto do Parque Tecnológico. INOVA/UNICAMP.
Campinas – SP, em 22/04/2008.
16. Jornal Opção – Entrevista “A Universidade produz conhecimento, as empresas
desenvolvem a inovação”. Jornal semanal. Goiânia, em 06 a 12/04/2008.
17. IV Semana de Zootecnia da UEG de São Luiz de Montes Belos - Minicurso “Bem
estar em bovinocultura de leite” com carga horaria de 8 h, realizada de 21 a
25/08/2007.
18. Diário da Manhã. Caderno Universidade. Entrevista. “Prêmio para os
melhores”. Goiânia, em 01/10/2006.
19. 42a Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia -

Membro da comissão

organizadora da reunião, realizada em Goiânia de 25 a 28/07/2005.
20. I Dia de Campo da UEG de São Luiz de Montes Belos – Apresentação de palestra
“Utilização do Gabiru para Produção de Carne”, realizado em São Luiz de Montes
Belos – GO em 18/06/2005.
21. Simpósio Sistema de Produção de Bovinos de Corte – Apresentação de palestra
“Confinamento – Dietas e Resultados” e participação em mesa redonda para discussão
abordando o tema do simpósio. Realizado em Rondonópolis – MT,

de 29 a

30/10/2004.
22. I Simpósio Brasileiro sobre Sombreamento na Bovinocultura Tropical Apresentação de palestra e participação de mesa redonda com o tema “Efeitos de
sombreamento em pastagens destinadas a bovinos de corte em clima tropical”.
Realizado na FCAV/UNESP, Jaboticabal em 21/08/2004.
23. Reunião da SBPC Jovem de Mato Grosso. Apresentação de palestra “Legislação
educacional e estímulo à inovação e pesquisa científica nas universidades brasileiras:
uma questão crucial para o desenvolvimento nacional na era pós-moderna”. Realizado
em Cuiabá – MT, em 22/07/2004.
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24. II Encontro Internacional dos Negócios da Pecuária– ENIPEC “Aspectos da
Cadeia Produtiva da Carne Bovina”- Palestra realizada em Cuiabá – MT para
estudantes, técnicos e produtores rurais– 19/03/2003.
25. IV Encontro de Reprodução e Produção de Bovinos de Corte. Palestra em evento
organizado pelo Colégio Brasileiro de Nutrição Animal no dia 08/08/2003.
26. XVI Semana de Ciências Agrárias de Rio Verde - palestra “Perspectivas para a
bovinocultura de corte”, com carga horaria de 4h, realizada em Rio Verde de
23/09/2003.
27. Artigo de opinião: “Técnica e época afetam resultado da castração”- Revista DBO
Rural – pg. 94-93, Outubro/2003.
28. Encontro Internacional dos Negócios da Pecuária – ENIPEC –“Bem Estar na
Bovinocultura de Leite” – Palestra realizada em Cuiabá – MT para estudantes,
técnicos e produtores rurais- 12 a 14/03/2002.
29. II Simpósio de Integração Acadêmica e Mostragem Educacional – II SIAME–
Palestra para estudantes do curso de Zootecnia do Campus São Luiz de Montes Belos
da Universidade Estadual de Goiás – UEG no dia 06/06/2002 em São Luiz de Montes
Belos - GO.
30. II Dia de Campo – Produção de Novilho Precoce no Cerrado – 24/08/2002.
Coordenação e apresentação de palestra. Assim como no primeiro dia de campo, o
segundo também consistiu de palestras e apresentação de resultados de pesquisas, com
participação de produtores rurais, empresários do setor de bovinocultura de corte,
técnicos, estudantes e pesquisadores. Local de realização – Auditório da EMAC/UFG.
31. VII Curso Tecnologias para Produção de Novilho Precoce –Curso realizado no
período de 10/10/2002 a 19/10/2002 ofertado aos técnicos projetistas do Fundo
Centro-Oeste de Desenvolvimento – FCO no mini-auditório da SGPA.
32. Semana de Zootecnia de Goiânia– Minicurso realizado de 04 a 05 de novembro de
2002 no Departamento de Zootecnia / PUC GO.
33. 8o Congresso Brasileiro de Ciência em Animais de Laboratório e 4o Congresso
Mundial de Ciência em Animais de Laboratório - Coordenador de mesa redonda
sobre Transgenia. Realizado de 18 a 21 de novembro de 2002.
34. X Seminário de Iniciação Científica da UFG - Minicurso “Bem-Estar na Produção
Animal” –realizado em 10/12/2002.
35. X Seminário de Iniciação Científica da UFG - presidente da sessão de apresentação
de trabalhos da área de Ciências Biológicas, realizado em Goiânia, de 10 a 12/2002.
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36. Curso de Produção de Novilho Precoce – Aulas ministradas a produtores rurais.
Atividade patrocinada pela Associação Goiana dos Produtores de Novilho Precoce
(AGPNP), com objetivo de reciclagem técnica e orientação a produtores rurais para
produzir novilho precoce. O curso foi oferecido no período de agosto a dezembro de
2001, em módulos, no mini-auditório da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura
(SGPA).
37. Dia de Campo - Produção de Novilho Precoce no Cerrado –Abril de 2000.
Coordenação e apresentação de palestra. Atividade envolvendo alunos de graduação e
pós-graduação, produtores rurais, técnicos de empresas do setor pecuário e
pesquisadores realizada em um período de 4 horas, com palestras e apresentação de
resultados preliminares das pesquisas até então realizadas com foco na produção de
bovinos de corte. Experiência rica, na qual prevaleceu a troca de experiências entre os
participantes do evento e a Universidade. Os alunos orientados de IC e Pós-Graduação
contribuíram na organização do evento e coordenando as estações de atendimento ao
público. Local de realização – Auditório do Centro de Treinamento da EMATER.
38. XIII Semana de Veterinária da EV/UFG – Palestra ministrada a estudantes de
Ciências Agrárias “Importância dos Fatores Ambientais na Nutrição e Produção de
Leite”. Local: Escola de Veterinária / UFG em Setembro de 2000.
39. Comissão de Pecuária de Corte da Federação da Agricultura do Estado de Goiás
– FAEG –participação de reuniões semanais no início e mensais posteriormente de
1999 a 2001, quando se discutia os principais problemas que afetavam a cadeia da
carne bovina no Estado de Goiás, como problemas de comercialização nos
frigoríficos, problemas relacionadas a nutrição dos animais no período da seca,
tendências da pecuária de corte na época entre outros. Foi época bastante profícua por
possibilitar levar para a sala de aula esses problemas na forma de discussão em aulas
práticas.
40. I Simpósio goiano sobre produção de bovinos de corte – Apresentação da palestra
“Cruzamento Industrial na Bovinocultura de corte” , realizado em Goiânia em 1999.
41. II Congresso Brasileiro de Biometeorologia - Presidente da Comissão Organizadora
a convite da Sociedade Brasileira de Biometeorologia, realizado em Goiânia, de 01 a
04/09/1998.
42. Secretário da Associação dos Amigos das Escolas de Veterinária e Agronomia –
AAEVA (01/1999) -

Esta foi uma iniciativa extremamente importante para a

atividade leiteira no Estado de Goiás. Iniciou-se com o Sr. Luís Magno de Carvalho,
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na época gerente da Nestlé. Formada a partir de um grupo de técnicos e empresários
do setor leiteiro incluindo professores e estudantes da Escola de Veterinária e da
Escola de Agronomia, a AAEVA foi um marco na EVZ. Com os recursos financeiros
e de infraestrutura foi implantado um Sistema de Produção de Leite nas dependências
das EVZ e EA que contava com instalações como piquetes rotacionados dotados de
cochos cobertos, pastagens irrigadas, lavoura de cana irrigada além da aquisição de
novilhas das raças Girolanda e sêmen de touros da raça Holandesa. Este sistema foi
apoiado por praticamente todos os representantes da cadeia produtiva do leite e foi
determinante na geração de conhecimento aplicado à produção de leite no Estado de
Goiás. A AAEVA foi bastante atuante até 2007 quando foi desativada.
43. I Curso SGPA de Agrojornalismo – palestra com 4h de duração, apresentada a
jornalistas com atuação na área de agropecuária, em Goiânia, de 4 a 9/08/1997.
44. Estágio na Estação Experimental de Zootecnia de Sertãozinho / Instituto de
Zootecnia – SP - realizado em Sertãozinho de 07 a 11/07/1975, quando cursava a
graduação em Zootecnia.
5. PRODUÇÃO INTELECTUAL
Minha produção intelectual iniciou com a publicação de dois artigos da dissertação de
mestrado, na revista ARS Veterinária da FCAV/UNESP de Jaboticabal. Entre artigos e
resumos, as publicações são das seguintes áreas: produção animal, manejo de animais, criação
de animais, genética e melhoramento animal e análise de dados, com ênfase em bovinos de
corte. Uma área que me dediquei com mais intensidade no início, foi a de análise de dados. O
fato de iniciar as pesquisas em melhoramento genético, exigiu melhor compreensão com
arranjo de dados, o que me levou a aprofundar meus conhecimentos nessa área. Depois, fui
me envolvendo mais com a produção de bovinos de corte e bioclimatologia e naturalmente a
predominância nessas áreas ao longo da carreira científica.
Uma análise da minha produção científica demonstra que faltou publicar em periódico
científico, artigo extraído da tese de doutorado, ressalvando a publicação de um trabalho
completo no Fifth International Livestock Environnment Symposyum (ASAE) nos Estados
Unidos e dois resumos completos na Reunião da SBZ em 1996. Um artigo foi submetido à
Revista Brasileira de Zootecnia e aceito mediante correções, porém não atendidas no prazo da
revista. Pretendo ainda reapresentar o artigo já com atendimento das solicitações dos
revisores.
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Um aspecto que considero importante relaciona-se com os grupos de pesquisa com os
quais mantenho interação. Como a partir de 2006 estou ocupando cargos administrativos, a
manutenção da produção tem sido suportada pelos resultados de projetos de pesquisa
executados no período anterior e pelos projetos de dissertação e tese executados pelos
orientandos a partir de 2006. A execução desses projetos tem recebido apoio de agências de
fomento como CNPq, FAPEG, FINEP, CAPES e FUNAPE, entre outras. Importante destacar
que a UFG, nos últimos anos, tem apoiado com recursos de capital e de custeio parte
significativa dos projetos executados.
5.1. Artigos Publicados em Periódicos Especializados
1. OLIVEIRA, L. G.; FERREIRA, R. N.; PADUA, J. T.; ULHOA, C. J.; CYSNEIROS,
C. S. S.; ARNHOLD, E. Performance of beef cattle bulls in feedlots and fed on diets
containing enzymatic complex. Acta Scientiarum. Animal Sciences, v. 37, p. 181186, 2015.
2. VAZ, F. N.; RESTLE, J.; PADUA, J. T.; MORALES, D. C. S.; PACHECO, P.
S.;PRADO, C. S. Receita industrial de cortes secundários da carcaça de bovinos
mestiços leiteiros, não castrados ou submetidos a diferentes formas de castração.
Ciência Animal Brasileira (Online), Goiânia - GO, v. 16, p. 54-67, 2015.
3. SILVA, Rodrigo Medeiros da ;RESTLE, J.; MISSIO, R. L.; BILEGO, U. O.;
PACHECO, P. S.; REZENDE, P. L. P.; FERNANDES, J. J. R.; SILVA, A. H. G.;
PADUA, J. T. Características de carcaça e carne de novilhos de diferentes
predominâncias genéticas alimentados com dietas contendo níveis de substituição do
grão de milho pelo grão de milheto. Semina. Ciências Agrárias (Impresso), v. 36, p.
943, 2015.
4. FERREIRA, S. F.; FERNANDES, J. J. R; PADUA, J. T.; BILEGO, U. O.; LIMA, M.
A. S.; FRANÇA, A. F. S.; BENTO, E. A.; OLIVEIRA, L. G.; GRANDINI, D.
Desempenho e metabolismo ruminal em bovinos de corte em sistema de pastejo no
período seco do ano recebendo virginiamicina na dieta. Semina. Ciências Agrárias
(Impresso), v. 36, p. 2067, 2015.
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5. GODOY, M. M.; PADUA, J. T.; RESTLE, J.; MISSIO, R. L. Energy sources in low
intake supplements on the productive and reproductive performance of Zebu cows.
Semina. Ciências Agrárias (Impresso), v. 36, p. 1571, 2015.
6. VAZ, F. N.; RESTLE, J. ;PADUA, J. T.; FONSECA, C. A.; PASCOAL, L. L.;
SEVERO, M. M. Componentes não carcaça de bovinos nelore abatidos com diferentes
pesos. Ciência Animal Brasileira (Online), Goiânia - GO, v. 16, p. 313-323, 2015.
7. PACHECO, P. S.; SILVA, R. M.; PADUA, J. T.; RESTLE, J.; TAVEIRA, R. Z.;
VAZ, F. N.; PASCOAL, L. L.; OLEGARIO, J. L.; MENEZES, F. R. Análise
econômica da terminação de novilhos em confinamento recebendo diferentes
proporções de cana-de-açúcar e concentrado. Semina. Ciências Agrárias (Online), v.
35, p. 999-1012, 2014.
8. SILVA, R. M.; RESTLE, J.; MISSIO, R. L.; L. M. E.; PACHECO, P. S.; PADUA, J.
T.; BILEGO, U. O.; FAUSTO, D. A. Perfil de ácidos graxos da carne de novilhos
europeus e zebuínos alimentados com milheto. Pesquisa Agropecuária Brasileira
(Online), v. 49, p. 63-70, 2014.
9. FREITAS NETO, M. D. F.; FERNANDES, J. J. R.; RESTLE, J.; PADUA, J. T.;
REZENDE, P. L. P.; MIOTTO, F. R. C.; MOREIRA, K. K. G. Desempenho de
bovinos machos de origem leiteira submetidos a diferentes estratégias alimentares na
recria e terminação. Semina. Ciências Agrárias (Impresso), v. 35, p. 2117-2128, 2014.
10. VAZ, F. N.; RESTLE, J.; PADUA, J. T.; MORALES, D. C. S. P.; PACHECO, P. S.;
MAYSONNAVE, G. S. Características de carcaça e da carne de bovinos mestiços
não-castrados ou submetidos a diferentes métodos de castração. Ciência Animal
Brasileira (Online), Goiânia - GO, v. 15, p. 428-436, 2014.
11. REZENDE, P. L. P.; RESTLE, J.; PADUA, J. T.; FERNANDES, J. J. R.; LINO, F.
A.; GUIMARÃES, T. P. Carcass morphometry of crossbred steers subjected to
different nutritional strategies in the growing and finishing phases. Acta Scientiarum.
Animal Science, v. 35, p. 187-192, 2013.
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12. VAZ, F. N.; RESTLE, J.; PADUA, J. T.; PACHECO, P. S.; FONSECA, C. A.;
AVILA, M. M. Receita dos cortes secundários da carcaça de machos nelore não
castrados abatidos com diferentes pesos e dentições. Ciência Animal Brasileira
(UFG. Impresso), Goiânia - GO, v. 14, p. 172-184, 2013.
13. VAZ, F. N.; RESTLE, J.; PADUA, J. T. ; FONSECA, C. A. ;PACHECO, P. S.
Características de carcaça e receita industrial com cortes primários da carcaça de
machos nelore abatidos com diferentes pesos. Ciência Animal Brasileira (Online),
Goiânia - GO, v. 14, p. 199-207, 2013.
14. MIOTTO, F. R. C.; RESTLE, J.; NEIVA, J. N. M.; REZENDE, P. L. P.; LAGE, M.
E.; PRADO, C. S.; PADUA, J. T.; ARAÚJO, V. L. Farelo de mesocarpo de babaçu
(Orbygniasp) na terminação de bovinos: composição física da carcaça e qualidade da
carcaça. Ciência Rural (UFSM. Impresso), v. 42, p. 1271-1277, 2012.
15. REZENDE, P. L. P.; FREITAS NETO, M. D.; RESTLE, J.; FERNANDES, J. J. R.;
PADUA, J. T.; QUEIROZ, G. A. B. Validação de modelos matemáticos para predição
de consumo voluntário e ganho em peso de bovinos. Archivos de Zootecnia, v. 60, p.
161-171, 2011.
16. REZENDE, P. L. P.; RESTLE, J.; FERNANDES, J. J. R.; PADUA, J. T.; FREITAS
NETO, M. D.; ROCHA, F. M. Desempenho e desenvolvimento corporal de bovinos
leiteiros mestiços submetidos a níveis de suplementação em pastagem de Brachiaria
brizantha. Ciência Rural (UFSM. Impresso), v. 41, p. 1453-1458, 2011.
17. PACHECO, P. S.; RESTLE, J.; BRONDANI, I. L.; ALVES FILHO, D. C.; PADUA,
J. T. Grupo genético, sistema de acasalamento e efeitos genéticos aditivos e nãoaditivos nas características que expressam musculosidade da carcaça de novilhos
oriundos do cruzamento rotativo Charolês x Nelore. Revista Brasileira de Zootecnia,
Viçosa- MG, v. 39, p. 494-502, 2010.
18. REZENDE, P. L. P.; RESTLE, J.; PADUA, J. T.; FERNANDES, J. J. R.; FREITAS
NETO, M. D.; FORTES, B. D. A. Morfometria testicular de bovinos mestiços jovens
submetidos a diferentes estratégias de suplementação energética de pastagem de
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Brachiaria brizantha. Ciência Animal Brasileira (Online), Goiânia – GO, v. 11, p.
817-824, 2010.
19. PADUA, D. M. C.; SILVA, P. C.; PADUA, J. T.; URBINATI, E. C. Respostas
fisiológicas do pacu, Piaractus mesopotamicus, alimentado com rama de mandioca,
Manihot esculenta, na ração. Ciência Animal Brasileira (UFG. Impresso), Goiânia –
GO, v. 10, p. 385-396, 2009.
20. TEIXEIRA, P. P.; MEIRINHOS, M. L. G.; PADUA, J. T.; VIEIRA, D. Variações
cíclicas do cortisol, triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) no periparto de éguas da raça
Quarto de Milha. Ciência Animal Brasileira (UFG), Goiânia - GO, v. 9, p. 263-271,
2008.
21. PADUA, J. T.; FREIAS, A. K.; RESTLE, J.; PACHECO, P. S.; LAGE, M. E.;
MIYAGI, E. S.; SILVA, G. F. R. Características de carcaças de bovinos Nelore
inteiros vs castrados em duas idades, terminados em confinamento. Revista Brasileira
de Zootecnia, Viçosa- MG, v. 37, p. 1055-1062, 2008.
22. ZOUAIN, D.; DAMIÃO, D.; CATHARINO, M.; PADUA, J. T.; LEITE, T. S.
Ambientes inovadores no contexto dos Sistemas Locais de Inovação: o projeto do
Parque Tecnológico Samambaia (GO). Locus Científico (Impresso), v. 02, p. 10-19,
2008.
23. VA, F. N.; RESTLE, J.; PADUA, J. T.; METZ, P. A. M.; MOLETTA, J. L.;
FERNANDES, J. J. R. Qualidade da carcaça da carne de novilhos abatidos com pesos
similares, terminados em diferentes sistemas de alimentação. Ciência Animal
Brasileira (UFG), Goiânia - GO, v. 8, p. 31-40, 2007.
24. RESTLE, J.; PACHECO, P. S.; FREITAS, A. K.; BRONDANI, I. L.; PADUA, J. T.;
FERNANDES, J. J. R.; ALVES FILHO, D. C. Influência das taxas de ganho de peso
pré-desmame das vacas e do tipo de pastagem no período pós-parto sobre a eficiência
biológica de vacas e de bezerros de corte. Revista Brasileira de Zootecnia, ViçosaMG , v. 36, p. 874-880, 2007.
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25. SILVA, L. A. F.; PALES, A. P.; PRADO, C. S.; FIORAVANTI, M. C. S.; PADUA, J.
T.; MIYAGI, E. S.; SANTOS, K. J. G., SILVA, M. A. M; BARBOSA, V. T.
Características de carcaça e carne em novilhas castradas ou não-castradas da raça
Nelore. Ciência Animal Brasileira (UFG), Goiânia - GO, v. 8, p. 777-785, 2007.
26. PACHECO, P. S.; RESTLE, J.; VAZ, F. N.; FREITAS, A. K.; PADUA, J. T.;
NEUMANN, M.; ARBOITE, M. Z. Avaliação econômica da terminação em
confinamento de novilhos jovens e superjovens de diferentes grupos genéticos.
Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa - MG, v. 35, n.1, p. 309-320, 2006.
27. PACHECO, P. S.; RESTLE, J.; SILVA, J. H. S.; FREITAS, A. K.; ARBOITTE, M.
Z.; PADUA, J. T. Relação entre componentes do corpo vazio e rendimento de carcaça
de novilhos de corte. Ciência Animal Brasileira (UFG), Goiânia - GO, v. 7, n.2, p.
107-113, 2006.
28. SILVA, L. A. F.; PALES, A. P.; FIORAVANTI, M. C. S.; PADUA, J. T.; SILVA, O.
C.; SANTOS, K. J. G. Anel de látex aplicado no pedículo ovariano de bezerras
Nelore. Acta Scientiarum. Animal Science, v. 28, p. 97-103, 2006.
29. RESTLE, J.; PACHECO, P. S.; ALVES FILHO, D. C.; FREITAS, A. K.;
NEUMANN, M.; BRONDANI, I. L.; PADUA, J. T.; ARBOITTE, M. Z. Silagem de
diferentes híbridos de milho para produção de novilhos superjovens. Revista
Brasileira de Zootecnia, Viçosa- MG, v. 38, p. 2066-2067, 2006.
30. RESTLE, J.; PACHECO, P. S.; PADUA, J. T.; MOLETTA, J. L.; ROCHA, M. G.;
SILVA, J. H. S.; FREITAS, A. K. Efeitos da taxa de ganho de peso pré-desmama de
bezerras de corte e do nível nutricional pós-parto, quando vacas, sobre a produção e
composição do leite e o desempenho de bezerros. Revista Brasileira de Zootecnia,
Viçosa - MG, v. 34, n.1, p. 197-208, 2005.
31. RESTLE, J.; MENEZES, L. F. G.; ARBOITTE, M. Z.; PASCOAL, L. L.;
PACHECO, P. S.; PADUA, J. T. Características das partes não integrantes da carcaça
de novilhos 5/8 Nelore 3/8 Charolês abatidos em três estádios de desenvolvimento.
Revista Brasileira de Zootecnia , Viçosa- MG, v. 34, n.4, p. 1339-1348, 2005.
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32. RESTLE, J.; SENNA, D. B.; PACHECO, P. S.; PADUA, J. T.; VAZ, R. Z.; METZ, P.
A. M. Grupo genético e heterose na produção de leite de vacas de corte submetidas a
diferentes sistemas de alimentação. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa- MG, v.
34, n.4, p. 1329-1338, 2005.
33. PACHECO, P. S.; RESTLE, J.; SILVA, J. H. S.; ARBOITTE, M. Z.; ALVES FILHO,
D. C.; FRETIAS, A. K.; ROSA, J. R. P.; PADUA, J. T. Características das partes do
corpo não-integrantes da carcaça de novilhos jovens e superjovens de diferentes
grupos genéticos. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa- MG, v. 34, n.5, p. 16781690, 2005.
34. PRADO, C. S.; PADUA, J. T.; CORRÊA, M. P. C.; FERRAZ, J. B. S.; MIYAGI, E.
S.; RESENDE, L. S. Comparação de diferentes métodos de avaliação da área de olho
de lombo e cobertura de gordura em bovinos de corte. Ciência Animal Brasileira
(UFG), Goiânia - GO, v. 5, n.3, p. 141-148, 2004.
35. RESTLE, J.; PACHECO, P. S.; PASCOLAL, L. L.; PADUA, J. T.; MOLETTA, J. L.;
FREITAS, A. K.; LEITE, D. T. Efeito da pastagem, da produção e composição do
leite no desempenho de bezerros de diferentes grupos genéticos. Revista Brasileira
de Zootecnia , Viçosa-MG, v. 33, n.3, p. 691-703, 2004.
36. VAZ, F. N.; RESTLE, J.; VAZ, R. Z.; BRONDANI, I. L.; PADUA, J. T.; PACHECO,
P. S.; SANTOS, A. P. Ganho de peso antes e após os sete meses no desenvolvimento e
características quantitativas da carcaça de novilhos Nelore abatidos aos dois anos.
Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa-MG, v. 33, n.4, p. 1029-1038, 2004.
37. PADUA, J. T.; MAGNABOSCO, C. UL; SAINZ, R. D.; MIYAGI, E. S.; PRADO, C.
S.; RESTLE, J.; RESENDE, L. S. Genótipo e condição sexual no desempenho e nas
características de carcaça de bovinos de corte superjovens. Revista Brasileira de
Zootecnia, Viçosa- MG, v. 33, n.6, p. 2330-2342, 2004.
38. RESTLE, J.; PACHECO, P. S.; PADUA, J. T.; ROCHA, M. G.; VAZ, R. Z.; EIFERT,
E. C.; MOLETTA, J. L.; FREITAS, A. K. Eficiência biológica de vacas de dois
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grupos genéticos amamentando bezerros puros ou F1, mantidas em diferentes
condições de alimentação. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa - MG, n.6-S, p.
1822-1832, 2004.
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A relação com os alunos de graduação e pós-graduação sempre foi muito positiva e
profícua, tanto na condução dos experimentos quanto na publicação de resumos nas formas,
expandida e completa, apresentadas em reuniões científicas. Um número significativo de
alunos orientados em IC (PIBIC e PIVIC), continuou na área acadêmica fazendo cursos de
especialização, mestrado e doutorado, cuja participação nos experimentos, considerando
desde a coleta e organização dos dados, passando pelas análises estatísticas e escrita dos
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Sociedade Brasileira de Zootecnia. Santa Maria - RS, 2003. v. CD.
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M.; PADUA, J. T.; DEUS, H. Influência da conservação e do período de armazenamento
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G.; BERTELLI, L. F.; BUENO, C. P. Evaluation of the carcass dressing of four genetic
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21. BORGES, M.; PADUA, J. T.; MAGNABOSCO, C. U.; OLIVEIRA, C. C.; BORJAS, A.
L. R.; SILVA, D. C. Avaliação de desempenho de touros jovens da Raça Gir em prova de
Ganho de peso. In: XXXIX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia., 2002,
Recife. Anais da XXXIX Reunião Anual da SBZ. Recife: UFRPE, 2002. v. único.
22. MIYAGI, E. S.; PADUA, J. T.; RESENDE, L. S.; Luciano S. R.; VIEIRA, L. S.;
NUNES, A. G.; GONZAGA, B. C. F. Efeito de sombreamento sobre o desempenho de
bovinos de corte em confinamento. In: XXXIX Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Zootecnia, 2002, Recife. Anais da XXXIX Reunião Anual da SBZ. Recife: UFRPE, 2002. v.
Único.

	
  

80	
  

23. PADUA, J. T. ; OKIVEIRA, C. P.; MIUYAGI, E. S.; MORALLES, D. C. S. P. Avaliação
de sombreamento proporcionado por seis tipos de abrigos.. In: XXXIX Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2002, Recife. Anais da XXXIX Reunião Anual da SBZ.
Recife: UFRPE, 2002. v. Único.
24. TEIXEIRA, P. P.; PADUA, J. T. . Avaliação dos níveis de cortisol, tiroxina,
triiodotironina e glicose como indicativos de estresse em cavalos Puro Sangue Inglês de
corrida antes e após a competição.. In: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia 38, 2001, Piracicaba. Anais da 38ª Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Piracicaba:
FEALQ, 2001. v. único. p. 10-11.
25. LAGE, M. E.; PADUJA, D. M. C.; SILVA, P. C.; PADUA, J. T.; OLIVEIRA, J. P;
MESQUITA, A. J.; PRADO, C. S. Determinação da concentração de ácidos graxos da carne
do pacu (Piractus mesopotamicus) submetido a níveis crescentes de rama de mandioca na
ração.. In: Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia - 38, 2001, Piracicaba. Anais da 38ª
Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Piracicaba: FEALQ, 2001. v. único. p. 849850.
26. PADUA, J. T. ; MARTINS, A. F. C. ; TAMASSIA, L. F. M. ; MATOS NETO, J. M. ;
CUNHA, P. H. J. . Desempenho produtivo de raças bovinas criadas em ambiente tropical.. In:
Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia - 38, 2001, Piracicaba. Anais da 38ª Reunião
da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Piracicaba: FEALQ, 2001. v. único. p. 1509-1510.
27. PADUA, J. T.; SAINZ, R. D.;PRADO, C. S.; BARBOSA, V.; RESENDE, L. S. Efeitos
de grupos genéticos, castração e anabolizante no desempenho e nas carcaças de bovinos de
corte. In: Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia - 38, 2001, Piracicaba. Anais da 38ª
Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Piracicaba: FEALQ, 2001. v. único. p. 15181519.
28. PADUA, J. T.; ORSINE, G. F.; HONORATO, J. R. . Avaliação dos níveis de
suplementação mineral protéica no desempenho de novilhos recriados em pastagem de
Panicum maximum cv. Tanzânia.. In: 38 Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2001,
Piracicaba. Anais da 38 Reunião Anual. Piracicaba: FEALQ, 2001. v. único. p. 432-433.

	
  

81	
  

29. CARVALHO, R. I.; PADUA, D. M. C.; PADUA, J. T. Avaliação econômica da criação
de lambari (Astyanax bimaculatus) em tanque-rede. In: 38 Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Zootecnia., 2001, Piracicaba. Anais da 38 Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Zootecnia. Piracicaba: FEALQ, 2001. v. único. p. 1491-1493.
30. PADUA, J. T.; SAINZ, R. D.;MIYAGI, E. S.; MAGNABOSCO, C. U.; PRADO, C. S.;
PACHECO, A. R. Avaliação do desempenho e de características de carcaça de bovinos de
corte confinados, inteiros e castrados com e sem synovex-s. In: I Congresso Brasileiro de
Ciência e Tecnologia de Carnes., 2001, São Pedro - SP. Anais do I Congresso Brasileiro de
Ciência e Tecnologia de Carnes. Campinas, 2001. v. único. p. 90-91.
31. PRADO, C.S.; PADUA, J. T.; SAINZ, R. D.;MAGNABOSCO, C. U.; CORREA, M. P.
C.; RESENDE, L. S. Comparação de diferentes métodos de avaliação da área de olho de
lombo e cobertura de gordura em quatro grupos genéticos de bovinos de corte castrados e
inteiros suplementados a pasto. In: I Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes,
2001, São Pedro - SP. Anais do I Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes.
Campinas - SP, 2001. v. único. p. 367-368.
32. PRADO, C. S.; PADUA, J. T.; CORREA, M. P. C.; SAINZ, R. D.; MAGNABOSCO, C.
U.; RESENDE, L. S. Avaliação de rendimento e características de carcaça, em bovinos de
corte de diferentes grupos genéticos, castrados e inteiros.. In: I Congresso Brasileiro de
Ciência e Tecnologia de Carnes., 2001, São Pedro - SP. Anais do I Congresso Brasileiro de
Ciência e Tecnologia de Carnes. Campinas - SP, 2001. v. único. p. 88-89.
33. PADUA, J. T.; GONTIJO, C. G.; FERREIRA, R. N.; Coelho, A. S. G. Comparação de
grupos genéticos Charolês x Zebu quanto aos pesos, à desmama, 12 e 18 meses de idade.. In:
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia 35, 1998, Botucatu. Anais da XXXV
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Botucatu: FUNEP, 1998. v. 1. p. 425427.
34. FRENEAU, G. E.; GUIMARÃES, J. D.; VALE FILHO, V. R.; CARDOSO, F. M.;
PADUA, J. T. Proporção volumétrica das estruturas do parênquima testicular em touros
nelores submetidos a biopsia testicular aberta. In: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de

	
  

82	
  

Zootecnia 34, 1997, Juiz de Fora. Anais da XXXIV Reunião Anual da Sociedade Brasileira
de Zootecnia 34. Juiz de Fora: EMBRAPA/CNPGL, 1997. v. 1. p. 435-437.
35. PADUA, J. T.;SILVA, R. G. Food intake of Suffolk lambs reared in a tropical
environment.. In: Fifth International Livestock Environment Symposium, 1997, Bloomington.
Proceedings of Fifth International Livestock Environment Symposium. Bloomington: ASAE,
1996. v. 1. p. 809-815.
36. PADUA, D. M. C.; SIPAUBA-TAVARES, L. H.; PADUA, J. T. Estudo de uma serie de
tanques de alvenaria como modelo para experimentos com organismos aquáticos. In: Reunião
Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia 33, 1996, Fortaleza. Anais da XXXIII Reunião
Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 1996.
v. 1. p. 475-477.
37. PADUA, J. T.; SILVA, R. G. Efeito do estresse térmico sobre o desempenho e
características fisiológicas em borregos ideal. In: XXXIII Reunião da Sociedade Brasileira de
Zootecnia, 1996, Fortaleza. Anais da XXXIII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Zootecnia. Fortaleza, 1996. v. 1. p. 657-659.
38. PADUA, D. M. C.; CARNEIRO, D. J.; URBINATI, E. C. ; PADUA, J. T. Avaliação
preliminar da proteína de levedura seca de álcool (Saccharomyces cerevisiae) para ração de
peixes de água doce. In: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia 33, 1996,
Fortaleza. Anais da XXXIII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Fortaleza:
Universidade Federal do Ceará, 1996. v. 1. p. 255-257.
39. PADUA, J. T.; SILVA, R. G. Efeito do estresse térmico e de raça sobre características
fisiológicas e de desempenho em borregos desmamados. In: Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Zootecnia 33, 1996, Fortaleza. Anais da XXXIII Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Zootecnia. Goiânia: Universidade Federal do Ceará, 1996. v. 1. p. 654-656.
40. PADUA, J. T.; SILVA, R. G. Efeito de época e tratamento térmico sobre desempenho e
características fisiológicas de borregos Suffolk. In: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Zootecnia 33, 1996, Fortaleza. Anais da XXXIII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Zootecnia. Fortaleza: Universidade Federal de Goiás, 1996. v. 1. p. 651-653.

	
  

83	
  

41. TONHATI, H.; PADUA, J. T.; PINTO, C. R. F.; MUNHOZ, M. F. C.; VASCONCELOS,
B. F.; NOGUEIRA, M. R. P. Produção de leite e intervalo de parto de diferentes grupos
genéticos em um rebanho no estado de São Paulo. In: REUNIÃO ANUAL DA SBZ, 1995,
Brasília. Anais da XXXIII Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Viçosa: Editora da
Universidade Federal de Viçosa, 1995. v. XXXII. p. 735-737.
5.3. Resumos Expandidos Publicados em Anais de Congresso
1. ALMEIDA, T. S.; PADUA, J. T.; HELLMEISTER FILHO, P.; FERNANDES, J. J. R.;
MOBIGLIA, A. M.; FREITAS NETO, M. D.; Body composition of Nelore bulls ranked by
residual feed intake. In: 51 Reunião Anual da SBZ., 2014, Barra dos Coqueiros - SE. Anais da
51 Reunião Anual da SBZ. Viçosa-MG: UFV, 2014.
2. ALMEIDA, T. S.; PADUA, J. T.; HELLMEISTER FILHO, P.; FERNANDES, J. J. R.;
MOBIGLIA, A. M.; GUIMARÃES, T. P.; OLIVEIRA, L. G.; FREITAS NETO, M. D.;
Reactivity of Nelore cattle ranked by residual feed intake. In: 51 Reunião Anual da SBZ.,
2014, Barra dos Coqueiros - SE. Anais da 51 Reunião Anual da SBZ. Viçosa-MG: UFV,
2014.
3. FERREIRA, S. F.; ALMEIDA, P. T. F.; Melo, A. H. F.; LIMA, M. A. S.; BILEGO, U. O.;
PADUA, J. T.; FERNANDES, J. J. R. Aspectos qualitativos do capim Massai
(Panicummaximm cv. Massai) em pastejo rotacionado no período chuvoso.. In: 38 Congresso
Brasileiro de Medicina Veterinária, 2011, Florianópolis - SC. Anais do 38 Congresso
Brasileiro de Medicina Veterinária. Florianópolis - SC, 2011.
4. FERREIRA, S. F.; FERNANDES, J. J. R.; PADUA, J. T.; FRANÇA, A. F. S.; BILEGO,
U. O.; ARNHOLD, E.; FREITAS NETO, M. D.; LIMA, M. A. S.; FURTADO, R. G.;
REZENDE, P. L. P.; PEEREIRA, M. L. R. Parâmetros ruminais e desempenho de bovinos de
corte sob pastejo no período chuvoso com uso de virginiamicina e salinomicina na dieta. In:
VII Congresso de Pesquisa Ensino e Extensão, 2011, Goiânia. Anais do VII CONPEEX.
Goiânia-GO, 2011.

	
  

84	
  

5. FERREIRA, S. F.; FURTADO, R. G.; FREITAS NETO, M.D.; ARAUJO, E. P.; PADUA,
J. T.; ARNHOLD, E. Parâmetros ruminais e digestibilidade da FDN em dieta de bovinos de
corte sob pastejo no período chuvoso com uso de virginiamicina e salinomicina. In: 48
Reunião da SBZ, 2011, Belém - PA. Anais da 48 Reunião da SBZ. Belém-PA: SBZ, 2011.
6.FERREIRA, S. F.; FURTADO, R. G.; FREITAS NETO, M. D.; ARAUJO, E. P.; PADUA,
J. T.; ARNHOLD, E. Parâmetros ruminais e digestibilidade da FDN em dieta de bovinos de
corte sob pastejo no período chuvoso com uso de virginiamicina e salinomicina. In: 48
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2011, Belém - PA. ZOOTEC 2011.
Belém - PA, 2011.
7. LAMARO, M. F.; ALVES, V. A.; PADUA, J. T.; PINTO JUNIOR, H. J. F.; FREITAS, M.
L; VIDAL, T. Desempenho de novilhos de origem leiteira suplementados em pastagem de
Brachiaria brizantha no período de transição seca/água. In: 47a Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Zootecnia, 2010, Salvador -BA. Anais da 47a Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Zootecnia, 2010. v. único.
8. PIRES, M. A.; FAVORETTO, A. O.; ALVES FILHO, D. C.; Oliveira, J. A.; Oliveira, M.
A.; LOPES, F. B.; PADUA, J. T. Função digestiva de ruminantes alimentados com
salinomicina, lisofosfolipídeos e levedura. In: 47a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Zootecnia, 2010, Salvador -BA. Anais da 47a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Zootecnia, 2010. v. único.
9. SILVA, R. M. DA; PADUA, J. T.;RESTLE, J.; TAVEIRA, R. Z.; CITRINI, S. M.
Influência de diferentes níveis de energia em confinamento com cana-de-açúcar no
rendimento de carcaça quente de novilhos mestiços nelore. In: ZOOTEC 2009, 2009, Águas
de Lindóia. Anais do ZOOTEC 2009, 2009. v. 01. p. 01-04.
10. DIAS, F. J. S.; BARBOSA, O. R.; PADUA, J. T.; FERRAZ, H. T.; VIU, M. A. O.
Componentes hematológicos de bovinos de três grupos genéticos em dois tipos de instalações
SP. CD ROOM DOS ANAIS DO ZOOTEC 2009. Pirassununga-SP: FZEA/USP, 2009. v.
ÚNICO. p. 1-3.

	
  

85	
  

11. DIAS, F. J. S.; BARBOSA, O. R.; PADUA, J. T.; FERRAZ, H. T.; VIU, M. A. O.
Equilíbrio acidobásico de bovinos de três grupos genéticos, em dois tipos de instalações de
confinamento, na região noroeste do Paraná. In: ZOOTEC 2009, 2009, Águas de Lindóia SP. CD ROOM DOS ANAIS DO ZOOTEC 2009. Pirassununga-SP: FZEA/USP, 2009. v.
único. p. 1-3.
12. DIAS, F. J. S.; BARBOSA, O. R.; PADUA, J. T.; FERRAZ, H. T.; VIU, M. A. O.
Equilíbrio eletrolítico e metabólico de bovinos de três grupos genéticos, em dois tipos de
instalações de confinamento instalações de confinamento, na região noroeste do Paraná. In:
ZOOTEC 2009, 2009, Águas de Lindóia-SP. CD ROOM DOS ANAIS DO ZOOTEC 2009.
Pirassununga-SP: FZEA/USP, 2009. v. único. p. 1-3.
13. DIAS, F. J. S.; BARBOSA, O. R.; MARQUES, J. A.; PADUA, J. T.; FERRAZ, H. T.
Comportamento postural (em estação) de bovinos de três grupos genéticos, em três tipos de
instalações de confinamento na região Noroeste do Paraná. In: 46a Reunião da Sociedade
Brasileira de Zootecnia, 2009, Maringá -PR. Anais da 46 Reunião da Sociedade Brasileira de
Zootecnia. Maringá-PR: Editora da UEM, 2009. v. único. p. 1-3.
14. DIAS, F. J. S.; BARBOSA, O. R.; MARQUES, J. A.; PADUA, J. T.; FERRAZ, H. T.
Comportamento postural (em movimento) de bovinos de três grupos genéticos, em três tipos
de instalações de confinamento na região Noroeste do Paraná.. In: : 46a Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de Zootecnia., 2009, Maringá -PR. CD - Room dos Anais da 46a
Reunião Anual da Sociedade brasileira de Zootecnia.. Maringá-PR: Editora da UEM, 2009. v.
único. p. 1-3.
15. DIAS, F. J. S.; BARBOSA, O. R.; ABRAHAO, J. J. S.; MOLETTA, J. L.; PADUA, J. T.
Características quantitativas da carcaça de bovinos de três grupos genéticos, em três tipos de
instalações de confinamento, na Região Noroeste do Paraná. In: 45 Reunião Anual SBZ2008,
2008, Lavras. anais da 45 Reunião Anual da SBZ. Lavras - MG, 2008. v. CD.
16. DIAS, F. J. S.; BARBOSA, O. R.; ABRAHAO, J. J. S.; MARQUES, J. A.; PADUA, J. T.
Desempenho de bovinos de três grupos genéticos, em três tipos de instalações de
confinamento, na região Noroeste do Paraná.. In: ZOOTEC 2008, 2008, João Pessoa. Anais
ZOOTEC, 2008. v. único. p. 1-3.

	
  

86	
  

17. SILVA, R. M.; PADUA, J. T.; PACHECO, P. S.; SANTOS, K. J. G.; TAVEIRA, R. Z.
Desempenho de novilhos mestiços nelore confinados com cana-de-açúcar e diferentes níveis
de energia. In: 43 Reunião anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2006, João Pessoa.
Anais da 43 Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Viçosa-MG: UFV, 2006. v.
único.
18. VILELA NETO, J. M.; PADUA, J. T.;SILVA, G. F. R.; CAMARGO, T. C.; GRECO, L.
F.;RESTLE, J.; SEELENTE, G. J. N.; SOUZA, A. P. F.; NUNES, A. G.; FRETIAS, A. K.
Avaliação das características qualitativas da carne de bovinos de corte submetidos a dois tipos
de suplemento e diferentes condições sexuais terminados em confinamento. In: 42 Reunião
Anual da SBZ, 2005, Goiânia. Anais da 42 Reunião Anual da SBZ, 2005. v. único.
19. VILELA NETO, J. M.;RESTLE, J. CAMARGO, T. C.; SILVA, G. F. R.; SEELENTE, G.
J. N.; PADUA, J. T.; GRECO, L. F.; PACHECO, P. S.; CARDOSO, E. F. Características
quantitativas da carcaça de bovinos de corte sob dois tipos de suplemento e diferentes
condições sexuais terminados em confinamento. In: 42 Reunião Anual da SBZ, 2005,
Goiânia. Anais da 42 Reunião Anual da SBZ. Goiânia, 2005. v. único.
20. GRECO, L. F.; SEELENTE, G.J.N.; PADUA, J. T.; FREITAS, A. K. VILELA NETO, J.
M.; RESTLE, J.; CAMARGO, T. C.; SILVA, G. F. R.; CARDOSO, E. F. Desempenho de
bovinos de corte inteiros e castrados em duas idades submetidos a dois tipos de suplemento,
terminados em confinamento. In: 42 Reunião Anual da SBZ, 2005, Goiânia. Anais da 42
Reunião Anual da SBZ. Goiânia, 2005. v. único.
21. GRECO, L. F.; SEELENTE, G. J. N.; PADUA, J. T.; PACHECO, P. S.; SILVA, G. F. R.;
RESTLE, J.; VILELA NETO, J. M.; CARDOSO, E. F.; CAMARGO, T. C. Desempenho de
bovinos de corte inteiros e castrados sob dois tipos de suplementação durante a recria. In: 42
Reunião Anual da SBZ, 2005, Goiânia. Anais da 42 Reunião Anual da SBZ. Goiânia, 2005. v.
único.
22. FONSECA, C. A. PADUA, J. T.; SOUZA, A. R.; FERREIRA, R. N.; FARIA, L. C.;
RESTLE, J.; CARDOSO, E. F.; VILELA NETO, J. M.; SEELENTE, G. J. N.; PACHECO, P.

	
  

87	
  

S. Perfil da eliminação de zinco pelas fezes de bovinos em confinamento. In: 42 Reunião
Anual da SBZ, 2005, Goiânia. Anais da 42 Reunião Anual da SBZ. Goiânia, 2005. v. único.
23. RESTLE, J.; PACHECO, P. S.; SENNA, D. B.; FREITAS, A. K.; PADUA, J. T.; VAZ,
R. Z.; METZ, P. A. M. Grupo genético e heterose na produção de leite de vacas de corte. In:
42 Reunião da SBZ, 2005, Goiânia. Anais da 42 Reunião da SBZ. Goiânia, 2005. v. único.
24. PADUA, J. T.; MIYAGI, E. S.; PRADO, C. S.; RESTLE, J.; SEELENTE, G. J. N.
SILVA, G. F. R. Características qualitativas da carcaça, da carne e rendimento em cortes
comerciais de bovinos de corte submetidos a dois tipos de suplementação. In: 41 Reunião da
Sociedade Brasileira de Zootecnia. 2004, Campo Grande. Anais da 41 Reunião da Sociedade
Brasileira de Zootecnia, 2004. v. único.
25. PADUA, J. T.; MIYAGI, E. S.; RESTLE, J.; VIEIRA, L. S.; GRECO, L. F.; NUNES, A.
G.; GONZAGA, B. C. F.; BERTELLI, L. F. Desempenho de bovinos de corte mantidos a
pasto, utilizando suplementação com e sem aditivo. In: 40 Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Zootecnia, 2003, Santa Maria - RS. Anais da 40 Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Zootecnia, 2003. v. CD.
26. PADUA, D. M. C.; SILVA, P. C.; PADUA, J. T.; PADUA, J. T. A rama de mandioca
Manihot esculenta na alimentação de juvenis de pacu Piaractus mesopotamicus: efeitos sobre
o rendimento de carcaça e composição bromatológica. In: 40 Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Zootecnia, 2003, Santa Maria - RS. Anais da 40 Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Zootecnia, 2003. v. CD.
5.4. Livro, Capítulo de Livro Publicado/Organizado ou Edição de Anais
1. NUNES, R. C.; FERREIRA, R. N.; PADUA, J. T.; CAMPOS FILHO, R. P. Inventores,
patentes e inovações tecnológicas. 1a Ed. Goiânia – GO. Gráfica e Editora Vieira, 2008, 80 p.
2. PADUA, J. T. (Cap. Anais) Aspectos da Cadeia Agroindustrial da Carne Bovina. In:
FAMATO – Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso. Encontro Internacional
dos Negócios da Pecuária. Cuiabá – MT, 2003. 26p.

	
  

88	
  

3. PADUA, J. T. (Cap. Anais) Ambiência na Bovinocultura de Leite. In: FAMATO –
Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso. Encontro Internacional dos Negócios
da Pecuária. Cuiabá – MT, 2002. 21p.
4. PADUA, J. T. (Cap. Anais) O Cruzamento Industrial na Bovinocultura de Corte. In:
Colégio Brasileiro de Nutrição Animal (Org.) Anais do Simpósio Goiano sobre Produção de
Bovinos de Corte. Campinas – SP, 1999. v. 1, p. 35-55.
5. PADUA, J. T. (Org.) Anais do II Congresso Brasileiro de Biometeorologia. Goiânia – GO.
Editora da PUC GO, 1998. 402 p.
6. PADUA, J. T., DIAS, D. S. O. (Org.) Anais do I Curso sobre Avaliação Genética de Gado
de Corte em Goiás. Goiânia - GO, 1996, 136p.
6. PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS
6.1. Bancas de Trabalho de Conclusão
6.1.1. Mestrado
1. PADUA, J. T.; ALVES, L.P.; ARNHOLD, E. Participação em banca de Maria Gomes
Santana. Efeitos da endogamia sobre pesos padronizados e reais e as correspondentes
predições de valores genéticos de bezerros Nelore aos 120 e 210 dias de idade. 2015.
Dissertação (Mestrado em ZOOTECNIA) - Universidade Federal de Goiás.
2. FERNANDES, J. J. R.; OLIVEIRA JR., R. C.; PADUA, J. T. Participação em banca de
Rayanne Galdino Menezes. Consumo alimentar residual, digestibuilidade aparente e
comportamento ingestivo de touros da raça Nelore. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciência
Animal) - Universidade Federal de Goiás.
3. PADUA, J. T.; FERREIRA, REGINALDO NASSAR; ARNHOLD, E. Participação em
banca de Thiago Santos Almeida. Desempenho, comportamento e composição corporal de
touros da raça Nelore classificados pelo consumo alimentar residual. 2014. Dissertação
(Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.

	
  

89	
  

4. PADUA, J. T.; OLIVEIRA JR., R. C.; COUTO, V. R. M. Participação em banca de Kiria
Caroline Gomes Moreira. Substituição de sorgo por milheto em dietas para bovinos de corte
confinados recebendo alta proporção de concentrado. 2013. Dissertação (Mestrado em
Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
5. PADUA, J. T.; PAULINO, P. V. R.; FERNANDES, J. J. R. Participação em banca de
Leonardo Guimarães de Oliveira. Desempenho de bovinos suplementados com enzimas
amilolíticas exógenas. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade
Federal de Goiás.
6. PADUA, J. T.; LIMA, M. L. M.; CABRAL FILHO, S. L. S. Participação em banca de
Murilo Assis Pires. Função digestiva de ruminantes alimentados com salinomicina,
lisofosfolipídeos e levedura. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade
Federal de Goiás.
7. PADUA, J. T.; NEIVA, J. N. M.; FRANÇA, A. F. S. Participação em banca de Verônica
Auxiliadora Alves. Desempenho a pasto de animais mestiços de origem leiteira submetidos a
diferentes níveis energéticos na suplementação. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência
Animal) - Universidade Federal de Goiás.
8. GUEDES, L. G. R; PASQUALETTO, A.; PÁDUA, J. T. Participação em banca de Myrelle
Duarte da Costa Magalhães. O paradigma da inovação no cenário industrial farmacêutico em
Goiás. 2010. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Tecnologia Farmacêutica) Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
9. FERNANDES, J. J. R.; NEIVA, J. N. M.; PADUA, J. T. Participação em banca de
Marcondes Dias de Freitas Neto. Desempenho de mestiços leiteiros machos alimentados com
dois níveis de concentrado no confinamento. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciência
Animal) - Universidade Federal de Goiás.
10. SANCHES, A. C.; DUARTE, S. C.; PÁDUA, J. T. Participação em banca de Maria de
Fátima Vieira. Problemas da cadeia produtiva de aquicultura continental na região
metropolitana de Goiânia. 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Aquicultura
Continental.) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

	
  

90	
  

11. MAGNABOSCO, C. U.; LOBO, R. B.; PADUA, J. T. Participação em banca de Lilian
Pascoa. Influência da seleção para características de escores visuais sobre o desempenho prédesmama de bezerros Nelore em rebanhos de cria. 2008. Dissertação (Mestrado em Ciência
Animal) - Universidade Federal de Goiás.
12. GUEDES, L. G. R; PADUA, J. T.; BEZERRA, J. C. B.; NOGUEIRA, R. G.;
ALVARENGA, B. P. Participação em banca de Fernanda de Freitas Santos. Transferência de
conhecimento e tecnologia entre empresa-universidade utilizando como papel-chave o
contexto organizacional. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e de
Computação) - Universidade Federal de Goiás.
13. MESQUITA, A. J.; ROSSI JUNIOR, O. D.; LAGE, M. E.; PIMENTA, F.; PADUA, J. T..
Participação em banca de Alberto Teixeira França Filho. Qualidade bacteriológica de meiascarcaças bovinas oriundas de matadouros-frigoríficos do estado de Goiás habilitados para
exportação. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Federal de
Goiás.
14. PADUA, J. T.; SOUZA, A. R.; ORSINE, G. F.; FARIA, L. C.; OLIVEIRA, E. R..
Participação em banca de Cristiane Amorim Fonseca. Fontes e níveis de zinco no
desempenho e características da carcaça e da carne de bovinos terminados em confinamento.
2005. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
15. PADUA, J. T.; PIMENTEL, C. M. Participação em banca de Eliandra Maria Bianchini..
Avaliação de alguns fatores físicos na adaptação ao calor em cinco raças de bovinos
naturalizadas brasileiras e duas de exploração comercial. 2005. Dissertação (Mestrado em
Ciências Agrárias) - Universidade de Brasília.
16. PADUA, J. T.; MANGABOSCO, C. U.; TROVO, J. B. F.. Participação em banca de
Vanessa Barbosa. Inferência bayesiana no estudo genético quantitativo de características de
carcaça, utilizando a técnica de ultrassonografia e suas relações com peso e perímetro escrotal
em novilhos da raça nelore.. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade
Federal de Goiás.

	
  

91	
  

17. NUNES, I. A.; MADALENA, E. F.; PALMA, C. S. C.; PADUA, J. T.; TORRES, M. C.
L. Participação em banca de Ricardo Alessandro Martins Brito. Avaliação de desempenho,
características de carcaça e composição centesimal da carne de borregos de dois genótipos
criados em regime de confinamento no Estado de Goiás.. 2005. Dissertação (Mestrado em
Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
18. MESQUITA, A. J.; ROSSI JUNIOR, O. D.; LAGE, M. E.; PADUA, J. T.. Participação
em banca de Cláudia Peixoto Bueno. Efeitos da refrigeração lenta e aspersão de carcaças
sobre a qualidade microbiológica da carne refrigerada embalada a vácuo.. 2005. Dissertação
(Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
19. RESTLE, J.; BRONDANI, I. L.; PADUA, J. T.. Participação em banca de Luís Fernando
Glasenapp de Menezes. Desempenho, características da carcaça e da carne de novilhos das
gerações avançadas do cruzamento rotativo entre as raças Charolês e Nelore. 2004.
Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Santa Maria.
20. PADUA, J. T.; BRONDANI, I. L.; RESTLE, J. Participação em banca de Fernando Kuss.
Características da carcaça e da carne e componentes não-integrantes da carcaça de vacas
mestiças abatidas com pesos distintos. 2004. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) Universidade Federal de Santa Maria.
21. SILVA, J. H. S.; RESTLE, J.; PADUA, J. T.. Participação em banca de Paulo Santana
Pacheco. Desempenho, características da carcaça da carne e do corpo vazio de novilhos
jovens e superjovens de diferentes grupos genéticos. 2004. Dissertação (Mestrado em
Zootecnia) - Universidade Federal de Santa Maria.
22. SILVA, L. A.; PADUA, J. T.; GHELER, V. A. Participação em banca de Aracele
Pinheiro Pales. Efeitos do anel de látex aplicado no pedículo ovariano, sobre o ganho de peso,
características de carcaça e carne, em novilhas da raça Nelore. 2004. Dissertação (Mestrado
em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
23. PIMENTEL, C. M.; PADUA, J. T. Participação em banca de Cláudia Cristina Leão. Uso
do ultrassom na determinação da qualidade de carcaça em ovinos Santa Inês. 2004.
Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade de Brasília.

	
  

92	
  

24. SILVA, P. C.; HAYASHI, C.; JAYME, V. S.; PADUA, J. T.; LEAO, V. S. Participação
em banca de Henrique Maeda. Efeitos da densidade de estocagem, na segunda alevinagem de
tilápia nilótica (Oreochromis niloticus), em diferentes sistemas de produção. 2004.
Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
25. MAGNABOSCO, C. U.; DIAS, D. S. O.; LOBO, R. B.; PADUA, J. T.. Participação em
banca de Carina Ubirajara de Faria. Inferência bayesiana no estudo genético quantitativo de
características reprodutivas e de crescimento de bovinos da raça Nelore. 2004. Dissertação
(Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
26. FRANÇA, A. F. S.; PADUA, J. T. Participação em banca de Tatiana Vieira Soares.
Potencial produtivo e qualitativo do capim tanzânia sob três doses de nitrogênio em duas
alturas de corte. 2004. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Federal de
Goiás.
27. PADUA, J. T.; RESTLE, J.; FRANÇA, A. F. S. Participação em banca de Eliane Sayuri
Miyagi. Avaliação de desempenho e características de carcaça de diferentes grupos genéticos
de bovinos de corte suplementados a pasto. 2003. Dissertação (Mestrado em Medicina
Veterinária (Produção Animal)) - Universidade Federal de Goiás.
28. PADUA, J. T.; BORJAS, A. L. R.; VERNEQUE, R. S. Participação em banca de Marcela
Borges. Estudo da curva de lactação e aprimoramento do cálculo da produção láctea em
fêmeas da raça Gir. 2003. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária (Produção Animal)
- Universidade Federal de Goiás.
29. PADUA, J. T.; SILVA, P. C.; TORRES, F. A. G. Participação em banca de Elenice
Cristina Pires Prim. Variabilidade genética e produtiva da rã-touro gigante, Rana catesbeiana,
proveniente de populações dos Estados de Goiás, Pará e Paraná, criadas em sistema intensivo
de cultivo. 2002. Dissertação (Mestrado em Pós-Graduação em Ciência Animal) Universidade Federal de Goiás.
30. PADUA, J. T.; TITTO, E. A. L.; SILVA, L. A. F. Participação em banca de Pedrinho
Paes Teixeira. Avaliação dos níveis de cortisol, T3, T4 e glicose como indicativos de estresse
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em cavalos puro sangue inglês de corrida antes e após a competição. 2001. Dissertação
(Mestrado em Medicina Veterinária (Produção Animal)) - Universidade Federal de Goiás.
31. FRANÇA, A. F. S.; OLIVEIRA, I. P.; PADUA, J. T. Participação em banca de Rodrigo
Baiochi Carneiro. Avaliação do desempenho e das características de carcaça de novilhos
nelores suplementados a pasto na estação chuvosa. 2001. Dissertação (Mestrado em Medicina
Veterinária (Produção Animal)) - Universidade Federal de Goiás.
32. PADUA, J. T.; FRANÇA, A. F. S.; PEREIRA, A. S. Participação em banca de Marilma
Pachêco Chediak Corrêa. Efeitos de grupos genéticos e de castração em bovinos
suplementados a pasto. 2001. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária (Produção
Animal) - Universidade Federal de Goiás.
6.1.2. Doutorado
1. MAGNABOSCO, C. U.; VIU, M. A. O.; COSTA, J. F. O.; COELHO, A. S. G.; PADUA,
J. T. Participação em banca de Mariana Márcia Santos Mamede. Análise genética para maciez
da carne e suas relações com as características produtivas em bovinos Nelore Mocho.. 2015.
Tese (Doutorado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
2. PADUA, J. T.; CARVALHO, I. D.; BENTO, E.A.; MIYAGI, E. S.; MELO, H. H. C..
Participação em banca de Antônio João Fontes. Inclusão da casca de soja no concentrado de
bezerros lactentes Holandês -Zebu. 2014. Tese (Doutorado em Ciência Animal) Universidade Federal de Goiás.
3. PADUA, J. T.; SILVA, R. M.; Oliveira Jr., R. C.; FERNANDES, J. J. R.; LIMA, M. L. M.
Participação em banca de Verônica Auxiliadora Alves. Estratégias nutricionais para novilhos
mestiços de origem leiteira para produção de carne. 2014. Tese (Doutorado em Ciência
Animal) - Universidade Federal de Goiás.
4. CAFÉ, M. B.; PASSINI, R.; AMARAL, A. G.; PADUA, J. T.; MOGYCA, N. S..
Participação em banca de Raphaela Christina Costa Gomes. Caracterização do ambiente
térmico em galpões comerciais de frangos de corte no Estado de Goiás. 2013. Tese
(Doutorado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
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5. PADUA, J. T.; SIQUEIRA, G. R.; COUTO, V. R. M.; FERREIRA, REGINALDO
NASSAR; RESTLE, J. Participação em banca de Sérgio Fernandes Ferreira. Uso de
salinomicina e virginiamicina na alimentação de bovinos de corte a pasto no verão e no
inverno. 2013. Tese (Doutorado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
6. BORJAS, A. L. R.; PADUA, J. T.; FARIA, C. U.; DIAS, D. S. O.; QUEIROS, S. A.
Participação em banca de Lilian Páscoa. Avaliação genética de bovinos Nelore para pesos até
a desmama sob modelos com diferentes estruturas de grupos contemporâneos. 2011. Tese
(Doutorado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
7. PADUA, J. T.; BUENO, C. P.; Taveira, R. Z.; Rezende, C. S. M.; PRADO, C. S.
Participação em banca de Aracele Pinheiro Pales. Características da carne, carcaça e
concentração de cortisol sérico em bovinos de diferentes grupos genéticos. 2010. Tese
(Doutorado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
8. FRANÇA, A. F. S.; EIFERT, E. C.; MACHADO, P. L. O. A. FIGUEIREDO, R. S.;
PADUA, J. T. Participação em banca de Luciano Cavalcante Muniz. Alterações dos
componentes solo-forrageira-animal-ambiente em sistema de integração lavoura-pecuária.
2010. Tese (Doutorado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
9. BORJAS, A. L. R.; ALBUQUERQUE, L. G.; VASCONCELOS, B. F. E.; DIAS, D. S. O.;
PADUA, J. T. Participação em banca de Jorge Luís Ferreira. Efeito da estrutura dos dados nas
estimativas de (co)variâncias sobre dados simulados de peso a desmama em bovinos de corte.
2009. Tese (Doutorado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
10. PIMENTEL, C. M.; MARIANTE, A. S.; PALUDO, G. R.; PADUA, J. T.; DIAS, M. J.
Participação em banca de Marlos Castanheira. Análise multivariada de características que
influenciam a tolerância ao calor em equinos, ovinos e bovinos.. 2009. Tese (Doutorado em
Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
11. RESTLE, J.; BRONDANI, I. L.; KOSLOSKI, G. V.; NÖMBERG, J. L.; PADUA, J. T.
Participação em banca de Luís Fernando Glasenapp de Menezes. Avaliação de diferentes
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sistemas de alimentação através de fatores que afetam a qualidade da carcaça e da carne.
2008. Tese (Doutorado em Zootecnia) - Universidade Federal de Santa Maria.
12. PADUA, J. T.; BARBOSA, O. R.; ALCALDE, C. R.; PRADO, I. N.; ABRAHAO, J. J. S.
Participação em banca de Fernando José dos Santos Dias. Comportamento e desempenho de
bovinos de três grupos genéticos, em diferentes instalações de confinamento no Noroeste do
Paraná. 2005. Tese (Doutorado em Zootecnia) - Universidade Estadual de Maringá.
13. FELICIO, P. E.; OLIVEIRA, A. L.; CARVALHO JUNIOR, B. C.; SILVEIRA, E. T. F.;
PADUA, J. T. Participação em banca de Cristiano Sales Prado. Influência do método de
resfriamento de carcaças bovinas nas variações de peso e nas medidas físico-químicas,
sensoriais e microbilógicas do contrafilé (m. Longissimus dorsi). 2005. Tese (Doutorado em
Tecnologia de Alimentos) - Universidade Estadual de Campinas.
14. PADUA, J. T.; CONTEL, E. P. B.; SILVA, H. D.; MANFRIN, M. H.; MARTINS, M. F..
Participação em banca de Breno de Faria Vasconcelos. Estudo sobre a variabilidade genética
da espécie Helix aspersa (Müller, 1774) em algumas amostras populacionais no Brasil.. 2002.
Tese (Doutorado em Ciências Biológicas (Genética)) - Universidade de São Paulo.
6.1.3. Qualificação de doutorado
1. PADUA, J. T.; MIYAGI, E. S.; COUTO, V. R. M.; FRANÇA, A. F. S.; MINAFRA, C. S.
Participação em banca de Antônio João Fontes. Inclusão da casca de soja na mistura
iniciadora de bezerros lactantes Holandês-Zebu. 2014. Exame de qualificação (Doutorando
em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
2. PADUA, J. T.; PRADO, C. S.; COUTO, V. R. M.; FERNANDES, J. J. R.; FERREIRA, R.
N. Participação em banca de Verônica Auxiliadora Alves. Estratégias nutricionais durante a
recria e terminação de novilhos mestiços de origem leiteira. 2014. Exame de qualificação
(Doutorando em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
3. PADUA, J. T.; FERNANDES, J. J. R.; FRANÇA, A. F. S.; FERREIRA, R. N.;
MALAFAIA, P. A. M. Participação em banca de Sergio Fernandes Ferreira. Uso de
salinomicina de virgianimicina na alimentação de bovinos de corte a pasto no verão e no
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inverno. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência Animal) - Universidade
Federal de Goiás.
4. FERNANDES, J. J. R.; BANYS, V. L.; COUTO, V. R. M.; PADUA, J. T. Participação em
banca de Marcondes Dias de Freitas Neto. Avaliação de desempenho e eficiência alimentar de
bovinos Nelore. 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência Animal) Universidade Federal de Goiás.
5. RESTLE, J.; FERNANDES, J. J. R.; OLIVEIRA JR., R. C.; ARNHOLD, E.; PADUA, J.
T. Participação em banca de Pedro Leonardo de Paula Rezende. Níveis de substituição de
milho por casca de soja na dieta de novilhas confinadas. 2013. Exame de qualificação
(Doutorando em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
6. FERNANDES, J. J. R.; DIAS, M. J.; MIYAGI, E. S.; COUTO, V. R. M.; PADUA, J. T.
Participação em banca de Elis Aparecido Bento. Baixa inclusão de alimento volumoso em
dietas para ovinos F1 Dorper/Santa Inês terminados em confinamento. 2012. Exame de
qualificação (Doutorando em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
7. PADUA, J. T.; RESTLE, J.; TEIXEIRA, P. P.; MEIRINHOS, M. L. G.; Rezende, C. S. M..
Participação em banca de Aracele Pinheiro Pales. Avaliação de desempenho de diferentes
grupos genéticos sobre características de carne e carcaça e análise de cortisol de bovinos
jovens terminados em confinamento. 2010. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência
Animal) - Universidade Federal de Goiás.
8. MEIRINHOS, M. L. G.; VIU, M. A. O.; VIEIRA, D.; PADUA, J. T. Participação em
banca de Klayto José Gonçalves dos Santos. Produção de embriões bovinos na presença e
ausência de progesterona exógena em novilhas leiteiras. 2010. Exame de qualificação
(Doutorando em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
9. PIMENTEL, C. M.; MARIANTE, A. S.; PALUDO, G. R.; PADUA, J. T.; DIAS, M. J. D.
Participação em banca de Marlos Castanheira. Análise multivariada de características que
influenciam a tolerância ao calor em equinos, ovinos e bovinos. 2009. Exame de qualificação
(Doutorando em Ciência Animal) - Universidade Federal de Goiás.
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10. MAGNABOSCO. C. U.; ALBUQUERQUE, L. G.; TROVO, J. B. F.; PADUA, J. T.;
BORJAS, A. L. R. Participação em banca de Carina Ubirajara de Faria. Análise bayesiana de
características morfológicas e sus relações com o desempenho produtivo de bovinos da raça
Nelore utilizando modelos de limiar. 2006. Exame qualificação (Doutorado em Ciência
Animal) – Universidade Federal de Goiás.
11. RESTLE, J.; BORJAS, A. L. R.; PADUA, J. T.; TROVO, J. B. F.; PRADO, C. S.
Participação em banca de Paulo Santana Pacheco. Cruzamento rotativo Charolês x Nelore:
Características da carcaça e da carne. 2006. Exame qualificação (Doutorado em Ciência
Animal) – Universidade Federal de Goiás.
12. PADUA, J. T.; RESTLE, J.; MEIRINHOS, M. L. G.; ULHOA, C. J.; OIVEIRA FILHO,
B. O. Participação em banca de Ana Christina Sanches. Relação entre eficiência de
crescimento, concentrações plasmáticas de leptina e IGF-1, qualidade de carcaça e consumo
alimentar residual em novilhos de corte. 2005. Exame qualificação (Doutorado em Ciência
Animal) – Universidade Federal de Goiás.
13. MEIRINHOS, M. L. G.; VIEIRA, D.; PADUA, J. T.; NUNES, Romão da Cunha; CAFÉ,
M. B.. Participação em banca de Pedrinho Paes Teixeira. Avaliação do ritmo circadiano do
cortisol, triiodorironina (T3) e tiroxina (T4) como indicativo de estresse no período peri-parto
de éguas da raça quarto de milha. 2005. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência
Animal) - Universidade Federal de Goiás.
6.1.4. Especialização
1. PADUA, J. T.; MESQUITA, A. J.; LIMA, M. L. M. Participação em banca de Walter
Ferreira Félix Bueno. Parâmetros da qualidade microbiológica do leite cru e da água de
propriedades leiteiras do Estado de Goiás. 2003. Monografia (Especialização em Zootecnia) Universidade Federal de Goiás.
2. PADUA, J. T.; MIYAGI, E. S.; RESTLE, J.; Participação em banca de Danielle Santana
Pires de Moralles. Avaliação térmica de sombreamento proporcionado por diferentes tipos de
árvores. 2003. Monografia (Especialização em Zootecnia) - Universidade Federal de Goiás.
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3. PADUA, J. T.; MIYAGI, E. S.; NUNES, R. C. Participação em banca de Ana Maria Nunes
Gomes. Avaliação térmica de sombreamento proporcionado por diferentes materiais de
cobertura em abrigos para suínos.. 2003. Monografia (Especialização em Zootecnia) Universidade Federal de Goiás.
4. PADUA, J. T.; OLIVEIRA, E. R.; FERREIRA, R. N. Participação em banca de Luciano
Santos de Resende. Efeito de sombreamento sobre o desempenho de bovinos de corte em
confinamento. 2003. Monografia (Especialização em Zootecnia) - Universidade Federal de
Goiás.
5. PADUA, J. T.; NUNES, Romão da Cunha; FRANÇA, A. F.; Participação em banca de
Celso Pontes de Oliveira. Avaliação térmica de sombreamento proporcionado por diferentes
tipos de abrigos. 2002. Monografia (Especialização em Zootecnia) - Universidade Federal de
Goiás.
6.1.5. Conclusão de curso de graduação
1. MOREIRA, K. K. G.; PADUA, J. T.; ROSA, B.; FRANÇA, A. F. S. Participação em
banca de Kíria Karoline Gomes Moreira. Nutrição de bovinos de corte. 2010. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
2. PADUA, D. M. C.; PADUA, J. T.; CORDEIRO, O. Participação em banca de Wesley
Ferreira Cândido. Utilização de aditivos na bovinocultura de corte. 2005. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
3. PADUA, J. T. Participação em banca de Antônio Maurício Montagno de Faria. Sistemas de
produção de bovinos de corte. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
4. PADUA, J. T. Participação em banca de Flávio Ezzedine El Assal. Comportamento de
bovinos de corte sob pastejo. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.

	
  

99	
  

5. PADUA, J. T.; ORSINE, G. F. Participação em banca de Wellington Corrêa Silva.
Suplementação de bovinos de corte a pasto. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
6. PADUA, J. T.;ORSINE, G. F.; DIAS, D. S. O. Participação em banca de Marcelo Pacheco
de Carvalho. Alimentação e Nutrição de Bovinos de Corte. 2003. Trabalho de Conclusão de
Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
7. PADUA, J. T.; ORSINE, G. F.; DIAS, Darci Silva de Oliveira. Participação em banca de
Ricardo Silva Vieira. Produção e manejo de bovinos de corte. 2003. Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
8. PADUA, J. T.; ORSINE, G. F.; FRANÇA, A. F. S. Participação em banca de Geovanny
Vigilato Melo. Manejo de bovinos de corte. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
9. PADUA, J. T.; ORSINE, G. F.; OLIVEIRA, E. R. Participação em banca de Marden
Assunção de Mello. Alimentação e Nutrição de Bovinos de Corte. 2003. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
10. PADUA, J. T.; OLIVEIRA FILHO, B. D.; GORDO, J. M. L. Participação em banca de
Ulisses Rodrigues da Cunha Guimarães. Reprodução em Bovinos de Corte. 2003. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
11. PADUA, J. T.; ORSINE, G. F.; OLIVEIRA, E. R. Participação em banca de Waydson
Jerônimo da Silva. Manejo Alimentar em Bovinos de Corte. 2003. Trabalho de Conclusão de
Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
12. PADUA, D. M. C.; PADUA, J. T.; BORGES, M. Participação em banca de Vinícius
Gouveia Nunes. Sistema de criação de bovinos leiteiros no Estado de Goiás. 2003. Trabalho
de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) - Pontifícia Universidade Católica de
Goiás.
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13. PADUA, J. T.; ORSINE, G. F.; OLIVEIRA FILHO, B. D. Participação em banca de Luiz
Gustavo Teófilo Alves. Inseminação artificial em bovinocultura de corte. 2002. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
14. PADUA, J. T.; FERREIRA, R. N.; PEREIRA, R. V. Participação em banca de Gustavo
Barcelos Borges. Nutrição de bovinos de corte. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação em Agronomia) - Universidade Federal de Goiás.
15. PADUA, J. T.; TEIXEIRA, P. P.; DIAS, D. S. O. Participação em banca de Telma
Cristina Ferreira Gonzaga. Reprodução Animal na Bovinocultura de Corte. 2002. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Goiás.
16. PADUA, J. T.; DIAS, Darci Silva de Oliveira; ORSINE, G. F. Participação em banca de
Jaderson Pedroso de Sousa. Uso de suplementação alimentar na bovinocultura de corte. 2001.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade
Federal de Goiás.
17. SILVA, R. G.; Reis, R. A.; PADUA, J. T. Participação em banca de Vanice Waldige.
Avaliação do sombreamento proporcionado por alguns tipos de árvores em pastagens. 1994.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) - Universidade Estadual Paulista
- FCAV - Campus de Jaboticabal.
Participei ainda das bancas de conclusão de curso dos seguintes alunos do curso de Medicina
Veterinária:
1. Rodolfo Ferreira Paranhos (Orientador) - defesa em 24/01/2000, estágio na ANFARI
Agropecuária – TO.
2. Edwiges Maria de Castro Santos – defesa em 14/901/2000, estágio no Ministério da
Agricultura SIF – GO.
3. Jales Rodrigues de Oliveira Júnior – defesa em 19/01/2000, estágio na INTEGRAL
Nutrição Animal – GO.
4. Lucimar Fernandes Rabelo – defesa em 17/01/2000, estágio na Seleção Sêmen –
Gurupi – TO.
5. Andréia Alves de Siqueira – defesa em 07/01/2000, estágio na EMBRAPA/ CPAC –
GO.
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6. Fábio Alves de Miranda (Orientador) – defesa em 16/01/2001, estágio na
Agropecuária Nova Vida – RO.
7. Luciano Santos de Resende (Orientador) – defesa em 15/01/2001, estágio na
BOVIPLAN Ltda – SP.
8. Renata de P. Albuquerque Maranhão – defesa em 05/01/2001, estágio na UFMG –
MG.
9. André Batista Guimarães – defesa em 16/01/2001, estágio no

Departamento de

Produção Animal / EVZ – GO.
10. Tácio Paiva Costa – defesa em 15/01/2001, estágio na PREMIX Ltda – SP.
11. Rawllison Barros Milhomem – defesa em 17/01/2001, estágio na Seleção Sêmen –
TO.
12. Edriana Perdonsini Quadrado – defesa em 18/01/2001, estágio na CODEVASF – SE.
13. Henrique Maeda – defesa em 18/01/2001, estágio na CODEVASF – SE.
14. Guilherme João Nogueira Seelente (Orientador) – defesa em 07/12/2005, estágio na
Lagoa da Serra Ltda – SP.
15. Gustavo Feliciano Rezende da Silva (Orientador) – defesa em 06/12/2005, estágio na
Lagoa da Serra Ltda – SP.
16. Tatiana Campos Camargo (Orientador) – defesa em 13122005, estágio na Lagoa da
Serra Ltda – SP.
17. Anahy Godoy Nunes – defesa em 14/12/2005, estágio na Cooperativa CAROL – SP.
18. José Maria Vilela Neto – defesa em 02/02/2005, estágio na University of California –
EUA.
19. Leandro Ferreira Greco – defesa em 10/02/2005, estágio na University of California –
EUA.
20. Relda Mara Bernardes da Costa – defesa em 09/12/2005, estágio na Agropecuária
Carpa Serrana – MT.
Participação em banca de conclusão do curso Comunicação Social, habilitação Relações
Públicas das alunas Hellen Lenia e Lana Soares com o título “A importância de estratégias de
comunicação no contexto de empreendimentos inovadores – PROINE, defendida em
01/12/2009 na UFG.
6.2. Bancas de concurso
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1. PASSINI, R.; MASCIOLI, A.; PADUA, J. T. Ecologia e Bem Estar Animal. 2014.
Universidade Estadual de Goiás.
2. PADUA, J. T.; PASSINI, R.; MASCIOLI, A. Produção Animal. 07/2010.
Universidade Estadual de Goiás.
3. PADUA, J. T.; PASSINI, R.; MASCIOLI, A. Genética e Melhoramento Animal.
07/2010. Universidade Estadual de Goiás.
4. RODRIGUES, V. C.; PADUA, J. T.; JORGE, A. M.; Leitão, G. R; FREITAS, R. T. F.
Avaliação de bovinos, suínos e equinos. 2009. Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro.
5. PADUA, J. T.; SILVA, O.C.; GASTALDI, K. Concurso público para professor
adjunto na disciplina de Melhoramento Animal. 2006. Universidade Federal de Goiás.
6. PADUA, J. T. Concurso público para professor Adjunto I na área de Zootecnia Geral
com conhecimento especifico em Bioclimatologia e Comportamento Animal no
Campus Jataí da UFG. 2006. Universidade Federal de Goiás.
7. PADUA, J. T.; ROSA, B.; NUNES, R. C. Concurso público para professor substituto
na área de Suinocultura. 1997. Universidade Federal de Goiás.
8. ROSA, B.; NUNES, R. C.; PADUA, J. T. Concurso público para professor substituto
na área de Suinocultura. 1996. Universidade Federal de Goiás.
6.3. Comissões de Avaliação de Curso
1. PADUA, J. T. Membro da comissão para revalidação da autorização para
funcionamento do curso de Zootecnia da FESURV, Fundação de Ensino Superior de
Rio Verde. 2002. Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior.
2. PADUA, J. T.; ORSINE, G. F.; MALAQUIAS JÚNIOR, J. D. Presidente da comissão
para autorização de funcionamento do curso de Zootecnia da FIMES- Fundação
Integrada Municipal de Ensino Superior, conforme portaria número 139/2002 da
Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás. 2002. Fundação Integrada
Municipal de Ensino Superior.
3. PADUA, J. T.; GRANDSIRE, C.; CORREA, M. P. C. Presidente da comissão para
autorização de funcionamento do curso de Zootecnia da Universidade Estadual de
Goiás, Campus de São Luiz de Montes Belos conforme portaria 054/2000 da
Secretaria Extraordinária de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás . 2000.
Universidade Estadual de Goiás.
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6.4. Participação em outros comitês de avaliação
1. Membro da comissão de julgamento das propostas do IF Goiano referentes à Chamada
Pública MCTI/FINEP/CT-INFRA – PROINFRA 02/2014. Em 16/06/2015.
2. Membro do comitê de especialistas para julgamento dos recursos interpostos ao
Resultado Preliminar da Avaliação de Requisitos Formais e de Mérito da Chamada
Pública 07/2013 – Subvenção Econômica à Inovação – TECNOVA/FAPEG, em
12/11/2013.
3. Avaliador externo do processo de seleção dos subprojetos para compor o projeto
institucional da Chamada Pública MCTI/FINEP/CT-INFRA – 01/2013 da
Universidade Federal da Paraíba em Maio/2013.
4. Avaliador externo dos subprojetos da Universidade Federal de Alagoas a serem
submetidos à Chamada Pública MCTI/FINEP/CT-INFRA – PROINFRA – 01/2011
em 13 e 14/02/20112.
5. Membro da comissão de julgamento das propostas referentes ao Edital FAPEMIG
03/2011, Programa Pesquisador Mineiro –POM V CVZ em 03/06/2011.
6. Membro do comitê assessor de especialistas da FINEP para julgamento das propostas
dos editais MCTI/FINEP/CT-INFRA – PROINFRA de 2007 a 2013.
7. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
A participação em eventos teve início já na graduação na UNESP de Jaboticabal. Foram
inúmeras participações em eventos locais, regionais e nacionais. No CV Lattes, estão
relatados, a partir de 2001, 71 participações em eventos, incluindo algumas já mencionadas
como atividades de extensão. Anteriormente a 2001, minha participação foi bastante ativa.
Como já mencionado, a vida acadêmica em Jaboticabal era intensa, com muitos eventos
acontecendo na Universidade como em outras instituições regionais. A participação em
congressos, reuniões, simpósios etc., teve grande repercussão no meu aprendizado, não só
pelas palestras, mas também pelos minicursos e pelas possiblidades de intercambio com
colegas de outras localidades.
A partir da volta para a UFG em 1996, passei a participar com maior frequência em
eventos com apresentação de resumos, o que tornou mais seletivo o interesse nesse tipo de
atividade.
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Faço aqui um destaque para minha participação, de janeiro de 2006 a janeiro de 2014
como assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em eventos na área de gestão
em pesquisa, pós-graduação, transferência e inovação tecnológica. Foi uma época de muito
aprendizado e de muitas realizações, como descreverei em momento oportuno.
Segue abaixo um resumo dos principais eventos, com destaque em negrito daqueles em
que não fui simplesmente participante, mas com alguma atividade complementar.
1. Workshop: Dez Anos da Lei de Inovação. Promoção da PRPI/UFG, realizado em
Goiânia – GO, 31/03/2015.
2. Seminário Cooperação, Pesquisa e Inovação. Promoção da PRPI/UFG, realizado em
Goiânia, 08/11/2014.
3. III Encontro de Propriedade Intelectual na Graduação da UFG. Promoção da Liga de
Inventores da UFG, realizado em Goiânia-GO, 14/11/2013. Participação na mesa
redonda “Propriedade Intelectual e a Universidade – Atuação do NIT na UFG”
4. XX Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão – CONPEEX. Promoção UFG.
Realizado de 14 a 16/10/2013 em Goiânia – GO. Moderador da mesa redonda
“Transformando conhecimento em riquezas”.
5. Seminário Interdisciplinaridade: Desafios institucionais. Promoção UFG. Realizado
em Goiânia – GO, de 23 a 24/09/2013. Membro da Comissão Executiva.
6. Encontro Nacional de Educação Empreendedora. Promoção SEBRAE. Realizado em
Goiânia – GO, em 28/05/2013. Participação em mesa redonda “Experiências de
Educação Empreendedora no Mundo”.
7. VII Encontro do FORTEC. Promoção FORTEC, realizado em Belo Horizonte – MG,
17/04/2013.
8. Association of University Technology Managers. 2013 Annual Meeting. Promoção
AUTM, realizado em San Antonio – Texas USA, 27/02 a 01/03/2013.
9. AUTM TOOLS Course. Promoção AUTM, realizado em San Antonio – Texas, USA,
em 27/02/2013.
10. AUTM Technology Valuation Course. Promoção AUTM, realizado em San Antonio –
Texas, USA em 01/03/2013.
11. Workshop sobre Gestão do Conhecimento. Promoção Associação Nacional de
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC, realizado em
Brasília – DF, 10/12/2012.
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12. XI CONPEEX. Promoção UFG. Realizado de 22 a 24/10/2012 em Goiânia – GO.
Participação na Comissão Científica.
13. XI CONPEEX. Promoção UFG. Realizado de 22 a 24/10/2012 em Goiânia – GO.
Participação como coordenador da conferência “Empreendedorismo e o mercado
de trabalho”.
14. XXII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas.
Promoção ANPROTEC, realizado em Foz do Iguaçu – PR, de 19 a 20/09/2012.
15. XX Workshop ANPROTEC. Promoção ANPROTEC, realizado em Foz do Iguaçu –
PR, em 18/09/2012.
16. Minicurso Gestão do Capital Intelectual como Indutor de Inovação. Promoção
ANPROTEC, realizado em Foz do Iguaçu – PR, em 17/09/2012.
17. II Taller de la Red de Incubadoras Universitarias del Mercosur – RIUM. Promoção
Universidad del Cono Sur de las Americas – UCSA, realizado em Assunción – PY, de
23 a 25/04/2012.
18. VI Encontro do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de
Tecnologia – FORTEC. Promoção FORTEC, realizado em Belém – PA, de 17 a
19/04/2012.
19. Association of University Technology Managers. 2012 Annual Meeting. Promoção
AUTM, realizado em Anaheim – CA USA, 14 a 17/03/2012.
20. AUTM TOOLS Course, Promoção AUTM, realizado em Anaheim – CA, USA em
14/03/2012.
21. II Worshop CT-INFRA N/NE/CO – Estratégia de

Desenvolvimento Regional.

Promoção UFG. Realizado em Goiânia-GO, DE 07 a 09/11/2011. Participação da
comissão organizadora.
22. I Taller de la Red de Incubadoras Universitarias del Mercosur – RIUM. Promoção
Universidad del Cono Sur de las Americas – UCSA, realizado em Assunción – PY, de
31/10 a 02/11/2011.
23. XXI Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas.
Promoção ANPROTEC, realizado em Porto Alegre – RS, de 26 a 27/10/2011.
24. Workshop Sustentabilidade das incubadoras de empresas – diálogo para modelar o
futuro. Promoção ANPROTEC, realizado em Porto Alegre – RS, em 24 e 25/10/2011.
25. Minicurso Proteção e comercialização de tecnologia. Promoção ANPROTEC,
realizado em Porto Alegre – RS, 24 e 25/10/2011.
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26. Minicurso Fonte de recursos para incubadoras e empresas nascentes – onde pegar e
onde “pega”. Promoção ANPROTEC, realizado em Porto Alegre – RS, 24 e
25/10/2011.
27. Curso “Implantação do Cerne I”. Promoção ANPROTEC. Curso com carga horária
de 16 h, oferecido aos gestores de incubadoras visando implantação do sistema
Cerne de gestão. Realizado em Goiânia de 29 a 30/09/2011.
28. 63a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC.
Promoção SPB e UFG. Realizada em Goiânia – GO, de 10 a 15/07/2011. Participação
como Coordenador de Sessão.
29. XI Conferência

da Associação	
   Nacional	
   de	
   Pesquisa	
   e	
   Desenvolvimento	
   das	
  

Empresas	
   Inovadoras	
   –	
   ANPEI de Inovação Tecnológica. ANPEI, realizada em
Fortaleza – CE, de 20 a 22/06/2011.
30. I Workshop Multicultural da UFG. Promoção PROGRAD/UFG, realizado em Goiânia
– GO em 28/02/2011.
31. II Workshop CT-INFRA N/NE/CO – Estratégia de Desenvolvimento Regional 30+.
Execução e implantação de projetos CTINFRA na UFG. Promoção Universidade
Federal de Alagoas, realizado em Maceió de 15 a 17/02/2011.
32. Workshop Nacional dos Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT. Promoção Centro
de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE. Realizado em Brasília – DF, de 8 a
9/11/2010.
33. XX Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas.
Promoção ANPROTEC, realizado em Campo Grande – MS, de 22 a 23/09/2010.
34. Workshop O papel dos parques tecnológicos no desenvolvimento de territórios.
Promoção ANPROTEC, realizado em Campo Grande – MS, em 20 e 21/09/2010.
35. Minicurso Como valorar sua tecnologia. Promoção ANPROTEC, realizado em Campo
Grande – MS, 20, 21 e 24/09/2010.
36. XIII REPICT Rede de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia.
Promoção REPICT. Realizado no Rio de Janeiro – RJ, de 1 a 2/09/2010.
37. Workshop

de

Nivelamento

Centro

de

Referência

para

Apoio

a

Novos

Empreendimentos – CERNE. Promoção ANPROTEC. Realizado em Florianópolis –
SC, em 21/06/2010.
38. XII REPICT Rede de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia.
Promoção REPICT. Realizado no Rio de Janeiro – RJ, de 10 a 11/09/2009.
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39. Curso para capacitação dos núcleos de inovação tecnológica – NITs da Rede NITs do
Centro Oeste – 1a Etapa. Promoção Projeto MCT/FINEP/AÇAO TRANSVERSAL –
PRÓ-INOVA – 01/2008. Realizado em Goiânia, de 20 a 21/08/2009.
40. III FORTEC. Participação como membro do FORTEC nacional e subcoordenador da regional Centro Oeste. Realizado em Campinas – SP, 04/2009.
41. Reunião do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da Região Nordeste
e FOPROP. Promoção FOPROP. Realizado em Salvador de 11 a 12/09/2008.
42. XVIII Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa – AULP –
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento. Promoção AULP. Realizado em Brasília –
DF, de 10 a 12/09/2008.
43. I Encontro de Propriedade Industrial e Intelectual na Graduação da UFG. Promoção
PRPPG/PROGRAD/UFG.

Participação na comissão organizadora e na mesa

redonda “Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs). Realizado em Goiânia no dia
04/09/2008.
44. Missão brasileira a parques tecnológicos , incubadoras e universidades na
Europa – MDIC, UE, FINEP. Membro da delegação brasileira para elaboração de
uma política de transferência e inovação tecnológica do MDIC. Foram visitados e
assistidas palestras em parques tecnológicos dos seguintes países: 16/06 Portugal
(TAGUSPARK – Parque de Ciência e Tecnologia) 16 e 17/06 Espanha (Parque
Científico de Madri, Parc@22 Barcelona, Parque Científico de Barcelona), 18 a 20/06
França (Universidade de Montpellier, Technopole Marsseille Chateau-Gombert e
Sophia Antipolis), 23 e 24/06 Inglaterra (University of Surrey, Manchester Science
Park), 26/06 Suécia (Kista Park e VINNOVA) e 27/06 Alemanha (Technologiepark
Heidelberg). Após o retorno ao Brasil, foi realizada uma reunião em Florianópolis
para repasse das experiências da viagem aos técnicos do MDIC.
45. Congresso da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e
Inovação – ABIPTI. Promoção ABIPTI. Realizado em Campina Grande – PB, de 04 a
06/06/2008.
46. II Encontro do FORTEC. Promoção FORTEC. Realizado em Gramado – RS, de 23 a
25/04/2008.
47. Curso de Estruturação de Núcleos de Inovação Tecnológica. Promoção
FORTEC/INOVA UNICAMP com carga horária de 40h. Realizado em Manaus de
26 a 29/11/2007.
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48. XXIII Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação ENPROP.
Promoção FOPROP. Realizado em Porto Alegre – RS, de 30/10 a 01/11/2007.
49. XVII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas.
Promoção ANPROTEC. Realizado em Belo Horizonte – MG, de 18 a 20/09/2007.
50. XV Workshop ANPROTEC Oportunidades e Tendências da Política Industrial,
Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE). Promoção ANPROTEC. Realizado em
Belo Horizonte – MG, de 17 a 18/09/2007.
51. XV Workshop ANPROTEC. Oficina – Ambientes inovadores no contexto dos
sistemas locais de inovação: o projeto do parque tecnológico Samambaia. Promoção
ANPROTEC. Realizado em Belho Horizonte, de 17 a 18/09/2007.
52. Missão Técnica Ibero-Brasileira de Parques Tecnológicos. Delegação brasileira
composta por 38 pessoas. Período 25/06 a 07/07 com as seguintes etapas: 1a – 25 a
27/06 – Parque Tecnológico de Andaluzia – PTA – curso “Criação e Gestão, Modelos,
Políticas e Programas sobre Parques Científicos e Tecnológicos na Espanha”. Curso
com carga horária de 32 horas; 2a – 28 a 29/06/07 – Barcelona visita e palestras nos
seguintes parques tecnológicos: Parque Científico de Barcelona, Parque Científico La
Reserca Biomédica, Parque Tecnológico La Salle e Parque Científico Barcelona
Activa; 3a – 02 a 04/07/07 – XXIV IASP – World Conference on Science &
Technology Parks em Barcelona – ESP; 4a – 05 a 07/07/2007 – Lisboa –PT, visita e
palestras nos seguintes locais: MADAM – Parque de Ciências, Polo Tecnológico de
Lisboa – LISPOLIS que integra o Centro de Incubação e Desenvolvimento e
TAGUSPARK – Parque de Ciência e Tecnologia na cidade vizinha de Oeiras.
53. I Encontro do FORTEC. Promoção FORTEC. Realizado em Brasília – DF, de 13 a
14/06/2007.
54. Fórum Permanente de Graduação – Seminário: Expansão das IFES: propostas em
discussão. Promoção PROGRAD/UFG. Realizado em Goiânia – GO, de 11 a
12/04/2007.
55. Agenda Goiana de Programas de Fomento a Pesquisa. Promoção FAPEG. Realizado
em Goiânia – GO, em 31/10/2006.
56. XVI Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas.
Promoção ANPROTEC. Realizado em Salvador – BA, de 21 A 25/08/2006.
57. II Oficina de Trabalho da Região Centro-Oeste. Fortalecimento da Capacitação Ética
em Pesquisa. Promoção IPTSP/UFG. Realizado em Brasília – DF DE 28 A
31/05/2005.
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58. Congresso ABIPTI 2006. Competividade e riqueza nacional o futuro das instituições
de pesquisa no sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. Promoção ABIPTI.
Realizado em Campinas – SP, de 03 a 05/05/2006.
59. Curso em bioética e pesquisa com seres humanos. Promoção CEP/PUC GO.
Realizado em Goiânia – GO nos dias 28/11, 01, 05, 12 e 15/12/2005.
60. 42a Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Apresentação de trabalhos na
forma de pôster. Realizada em Goiânia de 25 a 28/07/2005.
61. 56a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciênciad.
Participação como Secretário Regional da SBPC em Goiás. Realizada em Cuiabá –
MT, de 18 a 23/07/2004.
62. V Simpósio Goiano sobre Manejo e Nutrição de Bovinos de Corte. Promoção CBNA.
Realizado em Goiânia, de 22 a 23/05/ 2003.
63. Evento realizado na PUC GO para discussão do Plano Estadual de Educação. “A
Educação Superior Discute o Plano de Educação – PEE”. Participante como
representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC,
como secretário regional de Goiás, para discussão do plano estadual de educação.
Realizado em Goiânia, de 28 a 29/03/2003.
64. 55ª Reunião da SBPC. Coordenação de sessões de pôsteres. Realizada em Recife –
PE, de 13 a 17/07/2003.
65. I Congresso brasileiro de ciência e tecnologia de carnes. Realizado em São Pedro –
SP, de 22 a 25/10/2001.
66. XI Reunião da SBZ. Realizada em Piracicaba – SP, de 23 a 26/07/2001.
67. 53a Reunião anual da SBPC. Participação como Secretário Regional da SBPC em
Goiás. Realizada em Salvador – BA, de 13 a 18/07/2001.
8. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EDITORIAIS E/OU DE ARBITRAGEM
INTELECTUAL
Como pesquisador e professor fui convidado a fazer diversos pareceres, revisões, relatos
de artigos, capítulo de livro, projetos e outras modalidades de produtos intelectuais.
Essas atividades são importantes porque permitem uma transversalidade positiva, quando
se tem acesso a trabalhos de áreas semelhantes ou mesmo diferentes à de atuação, e assim nos
dá oportunidade de conhecer novas experiências. Como pesquisador do CNPq, tem-se por
norma o atendimento a solicitações de parecer como Ad Hoc em solicitações de bolsa, auxílio
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para participação em eventos no país ou no exterior além de outras modalidades de auxílio.
Essa atividade, consultor Ad Hoc, também proporciona o conhecimento de novas ideias e
experiências. A seguir apresento um resumo da participação nessas atividades:
1.

Universidade Federal Fluminense – UFF – avaliador do Comitê Ad Hoc do
Programa Institucional de Bolsas de Estímulo à Inovação – PIBITI/PIBINOVA
2011/2012.

2.

FAPEMIG – Comissão de Julgamento das Propostas referentes ao Edital
FAPEMIG 03/2011 Programa Pesquisador Mineiro – PPM V CVZ, em
03/06/2011.

3.

PUC Goiás – Consultor Ad Hoc da XI Jornada de Iniciação Científica da PUC GO
período 2009/2010.

4.

Consultoria Ad Hoc do CNPq – 10 pareceres, sendo cinco em 2000, dois em 2001
e três em 2007.

5.

Revista Brasileira de Zootecnia – consultoria Ad Hoc nos artigos “Qualidade e
composição da carne de bovinos castrados nelore e f1 nelore x sindi com 36 e 48
meses de idade” Nov/2004; “Níveis de ureia em suplementos proteicos para
novilhos mantidos em pastagens de capim 110ombaça, no inverno” Dez/2004;
Associação de diferentes fontes energéticas e proteicas em suplementos múltiplos
na recria de novilhos mestiços sob pastejo da seca” Fev/2005.

6.

EMBRAPA – análise do Doc. 49, intitulado “Nelore: sua base genética e evolução
seletiva no Brasil” de autoria de Cláudio de Ulhôa Magnabosco, em 11/2002.

7.

Editora UnB – elaboração de parecer relativo à obra intitulada “A pecuária de corte
na região dos cerrados – conceitos práticos para torna-la mais produtiva e rentável”
em Dez/2000.

8.

XXIV Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária – consultor Ad Hoc de dois
trabalhos científicos em Maio de 1996.

9. EXERCÍCIO DE CARGOS ADMINISTRATIVOS
Desde que retornei da pós-graduação, em 1996 comecei a ocupar cargos
administrativos, por entender que no serviço público não podemos omitir dos encargos a nós
destinados ou sob nossa responsabilidade. Acho que é de conhecimento geral que na maioria
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das profissões, exceto aquelas específicas da área de administração, não recebemos em nossa
grade curricular ensinamentos voltados para a gestão pública. Entendo que é um sacrifício,
mas não podemos ser omissos. Alguém tem que ir para o sacrifício, pois para cuidar da
gestão, muitas vezes temos que nos esforçar um pouco a mais e encontrar tempo e
disponibilidade, sabendo que essa atividade poderá interferir no rendimento da atividade fim,
que na Universidade é compreendido como demonstra o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão.
Veja que a Gestão está fora.
Acredito que se um número maior de servidor, se dispusesse a contribuir, os encargos
seriam divididos por um número maior de colaboradores, proporcionando redução no impacto
provocado pela ocupação de cargos administrativos. Como isso não ocorre e não temos meios
ágeis para fazer com isso aconteça, fica a critério de cada um, se dedicar a aquelas atividades
que mais lhe convém. Ressalto que a maioria desses cargos são de caráter voluntário o que
dificulta mais ainda sua ocupação.
Passo agora a relatar minha experiência com a gestão pública.
9.1. Sub-Chefia de Departamento
Assim que retornei da licença para prós-gaduação, assumi a sub-chefia do
Departamento de Produção Animal –DPA. Recém-chegado de um período longo de
afastamento, já assumi a responsabilidade de juntamente com o Prof. Pedrinho Paes Teixeira,
conduzir um Departamento que abrigava seis setores de produção (Avicultura, Bovinocultura
de Leite, Caprinos e Ovinos, Forragicultura, Piscicultura e Suinocultura), um setor de
máquinas e equipamentos agrícolas, além das atividades administrativas próprias do DPA.
Foi um período de aprendizado, que me auxiliou no futuro, pois logo a seguir assumiria a
chefia de departamento. Nesse período, em novembro de 1996 juntamente com dois colegas,
participei como membro da comissão para criar o primeiro curso de Aperfeiçoamento em
Bovinocultura de Leite a pedido do Prof. Hélio Lourêdo, diretor da EVZ por solicitação de
egressos de cursos na área de ciências agrárias. Esse curso foi oferecido por cinco anos
consecutivos, enquanto durou a demanda. Foi uma oportunidade de trazer de volta à
academia, ex-alunos para atualização de seus conhecimentos.
9.2. Chefia de Departamento
De 1998 a 2000 fui chefe do DPA. Período de muita dedicação às atividades do
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Departamento. Como já mencionei, a manutenção dos setores de produção exigia recursos
financeiros acima do orçamento da universidade. Na época

as universidades federais

passavam por dificuldades. O diálogo com o governo federal praticamente não existia. Era
difícil manter um setor produtivo em escala reduzida, mas necessário para cumprir funções
acadêmicas. Não poderia um curso de Medicina Veterinária prescindir daqueles setores de
produção. Foi importante a participação da Fundação de Apoio a Pesquisa da UFG, –
FUNAPE. O Departamento produzia e comercializava, leite de vaca e de cabras. O sistema de
pasteurização produzia o leite in natura que era comercializado para consumo próprio e extra
universidade. Os demais setores produziam também para comercialização, suínos, frangos e
ovos, peixes, caprinos e ovinos. Sempre com muita dificuldade pois não tínhamos a
infraestrutura ideal para comercializar esses produtos.
Apesar das dificuldades, conseguimos fazer uma gestão participativa, voltada para a
manutenção dos setores de produção e melhora na qualidade do ensino. Na época estávamos
preparando para criar o mestrado contando com o retorno de um número significativo de
colegas da pós-graduação. Um doutorado interinstitucional com a UNESP qualificou seis
professores do departamento.
Como já disse anteriormente, participar de administração exige tempo e dedicação.
Neste caso o envolvimento com a chefia do departamento prejudicou minha produção
científica e como um dos resultados, não consegui manter a bolsa de produtividade em
pesquisa do CNPq.
9.3. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Pró-Reitor Substituto
A partir de fevereiro de 2010, conforme a Portaria 0392/2010, fui designado substituto
da Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, cargo denominado Pró-Reitor Adjunto. Embora
não tenha com esta portaria modificado meu modo de trabalhar na PRPPG, sinto a
necessidade de relatar outras ações desenvolvidas ao longo dos anos como membro desta próreitoria. Como já relatado anteriormente, uma das principais atividades foi a elaboração dos
projetos da chamada pública MCTI/FINEP/CT-INFRA/PROINFRA. Desde 2006, juntamente
com a pró-reitora participei de todas as chamadas públicas deste programa que até 2013 era
ofertado anualmente. Os recursos são do Fundo Setorial Verde Amarelo, que se destina a
apoiar a infra-estrutura de pesquisa e pós-graduação nas ICTs.
Outro programa de grande repercussão nas universidade federais brasileiras foi o
REUNI, inicialmente projetado para o ensino de graduação mas que foi estendido para a pós-
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graduação. Como resultado, os índices da PRPPG foram significativamente elevados, desde a
captação de recursos financeiros destinados a pesquisa e pós-graduação o que refletiu
significativamente na produção científica, no número de alunos matriculados e titulados nos
PPGs, na infraestrutura física, incluindo prédios de laboratórios de excelência, no número de
projetos cadastrados, de pesquisadores em produtividade do CNPq e no número de grupos de
pesquisa. O quadro 07, apresenta de forma resumida esses números para melhor compreensão
do crescimento experimentado pela UFG no período 2006 – 2012.
Item

2006

2012

Unidade

Aluno de IC (PIBIC e PIVIC)

474

969

Ud

Programa de Pós-Graduação (Stricto sensu)

25

66

Ud

Aluno matriculado (Mestrado e Doutorado)

1700

3800

Ud

Aluno titulado (Mestrado e Doutorado)

254

622

Ud

Projeto de pesquisa cadastrado

1165

2072

Ud

929

6334

Ud

Pesquisador em produtividade do CNPq

56

142

Ud

Grupo de pesquisa no CNPq

141

217

Ud

24 M

73 M

R$

Produção Científica (Artigo publicado em periódico
especializado, nacional e estrangeiro), livro/capítulo de
livro e trabalho publicado em congresso e resumo
expandido)

Captação de recursos em projetos institucionais e do
pesquisador

Quadro 07. Índices de produtividade da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/UFG no
período 2006 a 2012.
Complementando os dados da PRPPG, houve melhora significativa também nos
conceitos CAPES dos PPGs. Até 2012 não havia nenhum programa com conceito 6 e poucos
com conceito 5. Neste ano dois programas obtiveram o conceito 6 (Ecologia e Evolução,
Geografia) e um número significativo de programas receberam conceito 5.
9.4. Coordenadoria Geral de Pesquisa
Primeiramente, deixo registrado meu agradecimento a dois colegas que acreditaram
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em minha capacidade de trabalho e me convidaram para fazer parte da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação, o Prof. Edward Madureira Brasil, reitor eleito em 2005 e a PróReitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Divina das Dôres de Paula Cardoso.
De janeiro de 2006 a maio de 2007, ocupei a função de Coordenador Geral de
Pesquisa da UFG. Assumir essa Coordenação foi a oportunidade para me dedicar, à pesquisa
institucional na UFG. Com a Prof. Divina, tive o prazer de trabalhar intensamente nas
atividades próprias da PRPPG em com o Prof. Edward, em muitas ocasiões representei os
interesses da universidade em assuntos relacionados com o meu cargo. Foi um longo
aprendizado que marcará toda minha vida profissional e pessoal. Com a Profa. Divina,
aprendi muito, desde a elaboração dos projetos institucionais até sua completa gestão,
incluindo a execução e prestação de contas com os relatórios finais, além de atividades
próprias de uma pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação.
Como coordenador de pesquisa, tinha entre as diversas atribuições, a de coordenar o
Comitê de Ética em Pesquisa. Como Coordenador desse comitê, participei de várias
atividades, relatadas nos itens de eventos e extensão. Além de encontros e seminários de
capacitação, pois não tinha experiência com esse tipo de trabalho, coordenava as reuniões
para apreciação dos pareceres de projetos que exigiam, para sua execução, uma análise do
CEP. Foi também um grande aprendizado. Quando iniciei minha participação na coordenação
deste comitê, eram oito conselheiros com baixo comparecimento nas reuniões. Fizemos um
trabalho de motivação junto à comunidade científica e quando deixei o comitê, em 2007
tínhamos ampliado para 16 o número de conselheiros, que estimulados, ampliaram
significativamente o atendimento aos pesquisadores da UFG.
Outra atividade relevante como Coordenador Geral de Pesquisa foi a coordenação do
Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC e PIVIC). Este programa é considerado
o mais importante no âmbito da pesquisa na universidade. Graças ao esforço da comunidade
de pesquisadores, conseguimos uma ampliação significativa no número de bolsistas de
iniciação científica incluindo os alunos voluntários - PIVIC.
Vou me permitir repetir neste item, um relato, por sua vinculação direta com a
Coordenação Geral de Pesquisa. Trata-se da elaboração dos projetos institucionais, com
destaque para a chamada pública MCTI/FINEP/CT-INFRA PROINFRA. Para não ficar
simplesmente uma repetição, vou detalhar um pouco mais minha participação nessa ação. O
CT-INFRA, constitui-se no principal programa de fomento à pesquisa e à pós-graduação no
Brasil, principalmente por permitir elevado aporte financeiro nas solicitações e por ter como
principal objetivo a estruturação da pesquisa e da pós-graduação nas ICTs brasileiras. Como
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membro da PRPPG fui convidado, logo em 2007, para compor o comitê assessor de
especialistas da FINEP para avaliar as propostas enviadas. Foi também uma experiência
riquíssima, quando tive a oportunidade de interagir com pesquisadores do país todo e
participar da avaliação de propostas, as mais diversas possíveis, desde aquelas de pequenas
instituições às maiores ICTs do país. Neste comitê permaneci até 2013. Foram momentos de
trabalho intenso mas com resultados muito positivos para a UFG, em termos de aprendizado e
de interação com a FINEP e outras instituições de ciência e tecnologia.
9.5 Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica – CTIT
Em 2007 o Governo Federal lançou o Plano de Ação da Ciência, Tecnologia e
Inovação – PACTI, disponibilizando mais de 41 Bilhões em editais e programas de apoio às
instituições de ciência e tecnologia. Por uma decisão da Reitoria juntamente com a PRPPG,
com objetivo de incentivar e implantar na UFG um sistema de transferência e inovação
tecnológica até então inexistente, foi criada em junho de 2007, a Coordenação de
Transferência e Inovação Tecnológica – CTIT para a qual me transferi como coordenador.
Esta coordenação tem as atribuições de um Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT.
A partir daí, passei a me dedicar mais tempo à área da transferência e inovação
tecnológica. Isso implicou em trabalhar em áreas que desconhecia, como Incubação de
Empresas, Propriedade Intelectual, Parques Tecnológicos e Empresa Júnior. Ainda assim,
continuei a participar das atividades gerais na PRPPG, por ser esta uma forma de gestão da
Pró-Reitora, a qual agradeço por permitir acumular funções de maior domínio como a
pesquisa e a pós-graduação, mas com ênfase na transferência e inovação. Para implementar
ações nesta nova área fui buscar conhecimentos fora da UFG, considerando a pouca
experiência nessa área não só dos gestores, mas também de seu corpo de pesquisadores.
Essa busca implicou em novas experiências, novos conhecimentos e contato com
novas instituições. Passei a frequentar reuniões em fóruns, associações e outras entidades
representativas da transferência e da inovação tecnológica. Meus primeiros contatos foram
com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores –
ANPROTEC, da qual a UFG é membro associado, e com o Fórum Nacional de Gestores de
Inovação e Transferência de Tecnologia – FORTEC. Também frequentei reuniões da
Associação	
  Brasileira	
  das	
  Instituições	
  de	
  Pesquisa	
  Tecnológica	
  e	
  Inovação	
  –	
  ABIPTI	
  da	
  
Associação	
  Nacional	
  de	
  Pesquisa	
  e	
  Desenvolvimento	
  das	
  Empresas	
  Inovadoras	
  –	
  ANPEI.	
  
No	
   âmbito	
   internacional	
   fui	
   a	
   três	
   reuniões	
   anuais	
   da	
   Association of University
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Technology Managers – AUTM da qual o FORTEC é membro afiliado e em uma reunião da
International Association of Science Parks and Areas of Innovation – IASP da qual a
ANPROTEC é membro afiliado.
Uma ação que considero importante na CTIT é a prospecção e estímulo a participação
de laboratórios e ou unidades acadêmicas, no Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica.
Desde 2008 a UFG tem participado, concorrendo com laboratórios ou unidades de pesquisa
de excelência. Em 2012 a UFG ficou em primeiro lugar na categoria ICT na etapa Regional
Centro-Oeste, com o Laboratório de Métodos de Extração e Separação do Instituto de
Química . Em 2013 foi agraciada com os três classificados na mesma etapa, ficando em
primeiro lugar, o Grupo de Métodos Eletroforéticos do Instituto de Química, segundo lugar
com o Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária e Zootecnia e em terceiro
lugar o Laboratório de Pesquisas de Produtos Naturais da Faculdade de Farmácia.
Passo agora a relatar a evolução das principais realizações da CTIT por setor de
atuação.
Programa de Incubação de Empresas – PROINE-UFG.
O Programa de Incubação de Empresas – PROINE UFG, foi criado em 2004 e
implementado em 2005. O objetivo principal de uma incubadora de empresas mantido por
uma universidade, penso, que é transferir o conhecimento aí produzido a empresas nascentes
e assim fazer com que esse conhecimento chegue ao mercado com maior segurança e solidez.
Em 2006 o PROINE contava com uma empresa incubada não residente. Ao assumir a
coordenação do programa em 2006, nossa primeira ação foi ampliar a rede de apoio do ponto
de vista financeiro. Até então esse apoio era oferecido pelo SEBRAE (Goiás e Nacional), que
disponibilizava recursos suficientes para a manutenção das atividades de funcionamento da
incubadora. No caso da UFG, o PROINE era apoiado também pela FUNAPE e pela PROAD
que complementavam os pagamentos de bolsistas e da gerência. Tínhamos um serio limitador
que era o espaço físico bem reduzido, o que não permitia aumentar o número de empresas
incubadas. Com auxílio da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI,
em 2009 foi realizada uma ampliação das instalações, disponibilizando oito salas de 18 m2
para abrigar empresas, uma sala de reuniões, almoxarifado, copa e recepção, além de uma sala
para pré-incubação. Conseguimos aprovar projetos importantes e significativos na FINEP,
CNPq, FAPEG e SEBRAE Nacional. Com estes recursos apoiamos empresas incubadas em
feiras de negócios no Brasil e no exterior. A taxa de mortalidade das empresas graduadas
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atualmente é zero, o que demonstra o grau de maturidade quando são graduadas. Importante
destacar que a incubadora é de base tecnológica e abriga empresas de diferentes áreas de
atuação, Tecnologia da Informação (TI), Automação, Georeferenciamento, Tecnologia
Farmacêutica, entre outras, com predominância para área de TI. O Quadro 08 apresenta a
evolução do PROINE considerando a situação em 2005 até o final de 2013. Em 2011,
seguindo os passos da UFG, o Campus Catalão criou com apoio do PROINE, a Incubadora
Athenas, iniciando suas atividades com uma empresa incubada.
Empresas

2005

2013

Incubada – Residente

-

4

Incubada – Não residente

1

4

Graduada

-

10

Quadro 08. Evolução do PROINE – UFG de 2005 a 2013. Dados – Proine – Residente –
Empresa incubada nas dependências da UFG; Não residente – incubada externa a UFG;
Graduada – empresa considerada madura e pronta para atuar no mercado.
Escritório de Propriedade Intelectual
O registro de um produto tecnológico junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial – INPI, deve ser prática adotada por qualquer ICT que tenha como uma das metas a
produção intelectual, pois é a demonstração de que aquele produto foi desenvolvido por seu
corpo de pesquisadores, mantidos com recursos públicos, conforme está na Lei 10.973/2004
ou Lei da Inovação Tecnológica. A UFG, até 2005, tinha cinco patentes registradas em nome
de seus pesquisadores, o que demonstra a pouca atividade nesta área. Estimular pesquisadores
a investir em inovação tecnológica era um trabalho com resposta lenta, pois a maioria não
estava voltada para transferir o conhecimento produzido e sim para a publicação de artigos.
Nas avaliações de agências de fomento como CNPq, CAPES, FAPEG, tinham como um dos
maiores pesos a publicação de artigos científicos. Com os programas do governo federal que
incentivaram a transferência de tecnologia e a inovação, esse quadro passou a mudar e a
resposta veio na forma de depósitos de patentes e outras formas de proteção da produção
científica (Marca, Cultivar e Registro de Software), além de acordos de cooperação técnica,
licenciamento de tecnologias e outras modalidades de transferência tecnológica.
A partir da criação da CTIT, já em 2008 a UFG recebeu seus primeiros depósitos de
patentes. Faço menção a um projeto importante, aprovado na FINEP, que teve como objetivo
principal a criação da Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica - NIT Centro-Oeste.
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Coordenado pelo CDT/UnB sub-coordenado pelos coordenadores dos NITs das instituições
parceiras, o projeto proporcionou a capacitação de gestores de NITs de oito Instituições dos
Estados de GO, MS, MT e DF. Com os recursos deste projeto foram ofertados cursos para
capacitação de gestores e pesquisadores em depósito de patentes, formação de redes de NITs,
além de visitas técnicas a instituições avançadas nesta área. O Quadro 09 demonstra a
evolução da PI na UFG no período 2006 a 2013.
2008

2009

2010

2011 2012 2013

Total

Patentes

3

4

2

11

14

13

47

Software

-

2

8

6

6

5

27

Cultivar

1

1

2

Marca

1

1

1

3

5

5

21

Acordos (Licenciamento de Teste,
Acordo

P&D,

Co-Titularidade

e

-

5

3

3

Transferência de Tecnologia)
Quadro 09. Evolução da PI na UFG de 2008 a 2013.
Empresa Júnior
A criação de Empresas Juniores- EJ também foi uma realização da CTIT. Até 2009,
algumas Ejs já atuavam na UFG, porém sem um programa de apoio institucional. Neste ano,
com a Resolução 07/2009 foi criado o Programa UFG Junior e a partir daí o número de EJ na
UFG aumentou significativamente como demonstra o Quadro 10.
Criação de Empresa Júnior na UFG
Número de Ejs criadas de 2008 a 2012

2008
2

2009 2010 2011
2

2

5

2012

Total

4

15

Quadro 10. Evolução da criação de Empresas Juniores na UFG no período 2008 a 2012.
9.6 Chefia de Gabinete
No final de 2013 fui convidado pelo reitor eleito para o período Jan/2014 a Jan/2018,
Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral, a quem agradeço pela deferência, para ocupar a
função de Chefe de Gabinete. Já estava afastado das atividades de aulas na graduação desde
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2006 e da pós-graduação desde 2012 e isso me fez refletir bastante, se aceitava ou não o
convite para continuar na esfera administrativa. Ao fazer o convite, o Prof. Orlando usou
como argumento para me escolher para aquela função, a necessidade de ter na chefia de
gabinete alguém com capacidade de ajuda-lo a pensar e agir na busca de soluções para os
principais problemas que afetam a Universidade. Confesso que essa justificativa influenciou
na minha decisão. Apesar do caráter eminentemente burocrático, por conhecer o reitor desde
2006, pois ele foi pró-reitor de administração e finanças no período em que eu estava na
PRPPG, acreditei que além dos papeis, o cargo de chefe de gabinete teria a oportunidade de
participar de decisões relevantes, obviamente que com a ciência e acordo do Reitor e sua
equipe. Isso me fez aceitar o convite e desde janeiro de 2014 estou ocupando esta função.
É um trabalho árduo e exigente em termos do compromisso diário, considerando que a
UFG passou por um crescimento acelerado nos últimos sete anos e que isto traz, além dos
benefícios que são expressivos que são em maior número, problemas em todas as esferas
administrativas, como os relacionados à infraestrutura, recursos humanos, estudantil entre
outros. No período 2007 – 2014, a universidade praticamente dobrou seu tamanho em termos
de, número de cursos na graduação e na pós-graduação, área física, número de professores,
número de professores com título de doutor, além da consolidação de seus campus regionais.
Embora árduo, me adaptei logo à rotina de trabalho e entendo que estou mais uma vez,
contribuindo para o desenvolvimento da UFG, instituição que carrego por toda minha vida
com o mais elevado apreço.
9.7 Atividades Designadas por Portaria ou Documento Equivalente
Na Universidade, a participação em atividades administrativas, em comissões e
representação em órgãos internos ou externos, além de outras atividades ou designações,
são efetivadas por meio de portarias ou documentos equivalentes. De acordo com as
normas que regem o serviço público, o servidor tem como uma de suas atribuições a de
atender às chamadas para participar desses tipos de atividades que podem ser entendidas
como extra acadêmicas. Assim, ao longo dos anos em que estive na UFG, fui convidado
ou às vezes convocado a exercer atividades não remuneradas mas que fazem parte de
minhas obrigações como servidor público. Descrevo no Quadro 11 as atividades por mim
desempenhadas e seus respectivos atos administrativos durante minha atuação como
professor na UFG.
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Atividade

Ato Designativo

20/06/1991 Exercer a função de presidente da primeira diretoria Ata da eleição.
Associação

dos

Pós-Graduandos

da

FCAV/UNESP/Jaboticabal.
20/09/1996 Exercer a função de Sub-Chefe do Departamento de Portaria
Zootecnia no período 01/10/96 a 30/09/98.

2681/96

do Vice-Reitor no
exercício

da

Reitoria da UFG.
13/11/1996 Comissão organizadora do Curso de Aperfeiçoamento em Portaria 037/96 do
Bovinocultura de Leite.

Diretor da EV.

14/09/1998 Exercer a função de Chefe do Departamento de Produção Portaria 1699/1998
Animal.

do Vice-Reitor no
exercício

da

Reitoria da UFG.
03/05/2000 Compor comissão de especialistas para verificação das Portaria

GAB

condições de funcionamento do Curso de Zootecnia da C&T N0 054/2000
UEG/Campus São Luiz de Montes Belos - GO

do Secretário de
Estado de Ciência
e Tecnologia.

18/06/2001 Compor a comissão administrativa da Coordenação d Pós- Portaria 020/2001
Graduação da EV.

do Diretor da EV.

13/05/2002 Exercer a função de coordenador técnico do Projeto de Portaria 0749/2002
Gestão da Atividade Leiteira em Goiânia – PDPL.

da

Reitora

da

UFG.
05/072002

Compor a Comissão Organizadora Local da 54a Reunião Portaria 1150-A da
da SBPC.

Reitora da UFG.

05/07/2002 Compor a Comissão da Programação Científica da 54a Portaria 1150-E da
Reunião da SBPC.

Reitora da UFG.

05/07/2002 Compor a Comissão de Finanças da 54a Reunião da SBPC. Portaria

1150-

H/2002 da Reitora
da UFG.
17/07/2002 Compor comissão para verificação das condições de Portaria

GAB
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funcionamento do Curso de Zootecnia da Fundação C&T 139/2002 do
Integrada Municipal de Ensino Superior de Mineiros – GO

Secretário

de

Ciência

e

Tecnologia.
28/08/2002 Compor comissão para verificação das condições de Ofício

Pres.

funcionamento do Curso de Zootecnia da UEG/Campus 224/2004 do CEE.
São Luiz de Montes Belos – GO.
09/09/2004 Presidir a Comissão de Seleção da Coordenação de Pós- Portaria 032/2004
Graduação da Escola de Veterinária/UFG.

do Diretor da EV.

21/11/2005 Compor Comissão de Trabalho para criação da Fundação Portaria
de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás.

C&T N

GAB
o

430 do

Secretário Interino
de

Ciência

e

Tecnologia

do

Estado de Goiás.
06/01/2006 Exercer

a

função

de

Assessor

de

Pesquisa

PRPPG/UFG.

da 0075/2006

do

Reitor da UFG.

02/03/2006 Presidir a Banca Examinadora de Concurso Público.

Portaria 0975/2006
do Reitor da UFG.

10/03/2006 Exercer a função de Coordenador do Comitê de Ética em Portaria 0425/2006
Pesquisa da UFG.

do Reitor da UFG.

12/03/2006 Exercer a função de Presidente do Comitê Interno do Portaria
Programa

Institucional

de

Bolsas

de

04/2006

Iniciação da Pró-Reitora de

Científica/CNPq da UFG.

Pesquisa

e

Pós-

Graduação/UFG.
06/11/2006 Coordenar o Comitê de Ética em Pesquisa da UFG.

2807/2006

do

Reitor da UFG.
26/06/2007 Exercer a função de Coordenador de Transferência e Apostila.
inovação Tecnológica da PRPPG/UFG.
06/05/2008 Exercer a função de defensor dativo.

Portaria 1223/2008
do Reitor da UFG.

06/06/2008 Autorização para afastamento do país para participar da Portaria 1558/2008
Missão Europeia de Parques e Centros Tecnológicos.

do Reitor da UFG.
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08/10/2008 Coordenar o CONPEEX 2008.

Portaria 3469/2008
do Vice-Reitor no
exercício

da

reitoria da UFG.
07/05/2009 Compor o Comitê Científico da Rede ComCerrado do Portaria
vinculada a Secretaria de Políticas e Programas de MCT319/2009.
Pesquisa e Desenvolvimento do MCT.
05/02/2010 Exercer o encargo de Substituto da Pró-Reitora de Portaria 0392/2010
Pesquisa e Pós-Graduação da UFG.

do Reitor da UFG.

11/02/2010 Autorização para afastamento do país para participar do Portaria 0602/2010
AUTM 2010 em New Orleans – EUA.

do Reitor da UFG.

14/04/2010 Presidir a comissão para elaborar proposta de resolução Portaria 1574/2010
sobre política de transferência de tecnologia e inovação na do Vice-Reitor no
âmbito da UFG.

exercício

da

reitoria da UFG.
15/04/2010 Presidir comissão para reconhecimento de título de doutor Portaria 1576/2010
obtido no exterior.

da Pró-Reitora de
Pesquisa

e

Pós-

Graduação/UFG.
10/03/2011 Exercer a função de representante titular da UFG na Rede Portaria 0670/2011
Goiana de Inovação.

do Reitor da UFG.

23/08/2011 Autorização para afastamento do país para participar de Portaria 2641/2011
reunião de representantes da Vinculation y/o Gestion do Reitor da UFG.
Tecnologica de als Universidades de AUGM, em Santa Fé
– Arg.
27/10/2011 Autorização para afastamento do país para participar do I Portaria 3597/2011
Tailler del Proyecto “Red de Incubadoras Universitarias do Reitor da UFG.
del Mercosur – RIUM” em Asunción-PY.
20/12/2011 Autorização para afastamento do país para participar do Portaria 4991/2011
AUTM 2012 em Anaheim – EUA.

do Reitor da UFG.

27/04/2012 Participar da cerimônia oficial de constituição da Rede Portaria 1525/2012
RIUM em Asunción – PY.

do Reitor da UFG.

31/05/2012 Participar da reunião da comissão provisória para a Portaria 1948/2012
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formação do Observatório Urbano de Transferência e do Vice-Reitor no
Inovações Tecnológicas e Sociais da AUGM em exercido
Montevidéu - UR

da

reitoria da UFG.

25/01/2013 Autorização para afastamento do país para participar do Portaria 0342/2013
AUTM 2013 em San Antonio – EUA.

do Vice-Reitor no
exercido

da

reitoria da UFG.
19/03/2013 Representante titular da UFG na Rede Goiana de Portaria 1389/2013
Inovação.

do Reitor da UFG.

12/06/2013 Presidir a comissão julgar equivalência dos diplomas e Portaria 3049 da
certificados de cursos realizados no exterior com a do Pró-Reitora

de

Curso de Zootecnia/UFG.

em

Graduação
exercício.

06/01/2014 Exercer a função de Chefe de Gabinete da UFG.

Portaria 0074/2014
do Reitor da UFG.

Quadro 11 – Atividades designadas por portarias ou atos designativos equivalentes.
10. OUTRAS ATIVIADES RELEVANTES
10.1.

PARTICPAÇÃO

NA

SOCIEDADE

BRASILEIRA

PARA

O

PROGRESSO DA CIÊNCIA – SBPC
Deixo aqui o registro de uma atuação, que considero muito importante na minha carreira
de Professor da Universidade Federal de Goiás. Estimulado pelo colega e amigo Prof. Romão
da Cunha Nunes, me tornei membro associado da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência – SBPC em 1998. Assim que me associei participei de reuniões com o governo do
estado e prefeitura, sempre na busca por apoio a ciência e tecnologia. Fomos algumas vezes
levar ao governador o pedido para criação da Fundação de Amparo a Pesquisa bem como ao
prefeito solicitar apoio para o Fundo de Ciência e Tecnologia. No período 2000 a 2001 exerci
a função de Secretário Regional da SBPC no Estado de Goiás. A implantação de uma
Fundação de Amparo a Pesquisa era aspiração da comunidade científica do Estado de Goiás
há algumas décadas.
No período 2000 a 2002 fui às reuniões anuais da SBPC em Brasília (2000) e Salvador
(2001). Foi um período bastante participativo com presença em discussões voltadas para a
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ampliação de ações de ciência e tecnologia nas universidades, o que muitas vezes implicava
em disponibilização de recursos por meio de criação de programas de incentivo. Em 2001 a
UFG sediou a Reunião Anual da SBPC. Nesta reunião fui designado por meio de portarias
para as seguintes comissões: Comissão Organizadora Local ( José Luiz Domingues/Gabinete,
Lázaro Eurípedes Xavier/Gabinete, Cláudia Oliveira de Moura Bueno/BC e Júlio César
Prates/ FEF); Comissão de Programação Científica (Eliana Martins Lima/PRPPG, José Luiz
Domingues/ Gabinete; Comissão de Finanças (Lázaro Eurípedes Xavier/Gabinete, Edward
Madureira Brasil/EA, Rogério Pereira Bastos/PRPPG, Romão da Cunha Nunes/EV).
No biênio 2004/2006 voltei a assumir a Secretaria Regional da SBPC, em substituição ao
prof. Romualdo Pessoa, secretário na época, mas que por assumir uma superintendência na
Secretaria de Ciência e Tecnologia, me solicitou que o substituísse na SBPC.
Sob a liderança dos Professores Romão e Reginaldo Nassar, com o apoio da comunidade
científica do Estado de Goiás levamos ao Governador do Estado mais um pedido para criação
da Fundação, que se comprometeu a atender a solicitação da comunidade científica do Estado.
Como resultado desse trabalho, a Secretária de Ciência e Tecnologia do Estado, Prof. Raquel
Teixeira criou uma comissão para elaboração de lei de criação da Fundação. Em 2005, por
meio de portaria, fui nomeado representante da SBPC nessa comissão. Foi um trabalho
gratificante o de compor uma comissão para criar em Goiás uma Fundação de Amparo a
Pesquisa que era há tanto tempo aspiração da comunidade científica. Foram cinco meses de
reuniões, que resultaram em um trabalho capaz de convencer as autoridades estaduais,
especialmente o Governador do Estado, a criar a FAPEG. Atualmente, após passar por
momentos difíceis, a FAPEG está consolidada e bastante atuante no fomento a pesquisa e
inovação no Estado de Goiás.
10.2.

Homenagens Recebidas

Embora

tenha

recebido

somente

duas

homenagens,

considero-as

bastante

significativas e por isso não poderia deixar de relata-las. A primeira homenagem recebi da
Associação dos Amigos das Escolas de Veterinária e Agronomia, cujo histórico foi relatado
no item relativo a atividades de extensão. Como sócio fundador participei de todos os
momentos da AAEVA e receber esta homenagem significa que trabalhamos no rumo certo
em prol do desenvolvimento da cadeia produtiva de leite no Estado de Goiás, uma de suas
principais atividades econômicas.
A segunda homenagem, foi recebida de uma empresa júnior, Elo Engenharia, criada
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na época em que era Coordenador da Transferência e Inovação da UFG e acumulava a
Coordenação do Programa UFG Júnior. Da mesma forma, a homenagem recebida demonstra
o comprometimento com o trabalho desenvolvido na PRPPG.
10.3.

Participação em sociedade Científica

Participo de duas sociedades científicas desde que iniciei minhas atividades na UFG.
A primeira é a Sociedade Brasileira de Zootecnia, a mais importante entidade representativa
de classe na área de zootecnia. A realização anual de uma reunião científica e a edição da
Revista Brasileira de Zootecnia –RBZ, são seus principais pontos de referência para a classe
de zootecnistas, incluindo estudantes, professores e pesquisadores com atuação nesta área.
Tenho na RBZ quase 50% de meus artigos publicados.
A outra sociedade da qual sou associado é a Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência – SBPC, à qual dediquei um item e portanto dispensa maiores comentários.
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS
Logo que me deparei com a necessidade de escrever esse memorial, achei uma tarefa
difícil. Não sabia bem como começar e resolvi fazer uma espécie de

benchmarking.

Conversei com alguns amigos que já passaram por esta etapa, recebi contribuições de outros
que me enviaram alguns modelos e após algumas leituras iniciei tomando como roteiro o CV
da Plataforma Lattes e os relatórios de atividade docente, os RADOCs que faço desde o
primeiro ano que entrei na UFG. Descobri algumas inconsistências entre os dois relatórios.
Algumas atividades esqueci de relatar ora em um ora em outro documento. Descobri também
que havia realizado bem mais do que imaginava. Quando comparei os dois, RADOC e CV
Lattes, o volume de realização se completou. Em seguida veio uma sensação de saudade, ao
relembrar meus tempos de grupo escolar, depois do ginasial, científico e por último a
Faculdade de Ciências Agrárias onde cursei a graduação e pós-graduação. Até falar com excolegas de república que tinha perdido o contato, eu falei. Passadas as primeiras dificuldades,
organizei os papeis e enfim comecei a escrever.
Mesmo chegando ao final de um documento, que estou considerando o mais
importante de toda a minha carreira profissional, continuo descobrindo coisas interessantes
tanto do passado como nas perspectivas futuras. Por isso estou gostando tanto de preparar este
Memorial e até achando divertido. Das realizações, consigo extrair algumas lições. Convivi
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com pessoas, entre colegas, estudantes e técnico-administrativos, que foram fundamentais
para a construção de uma carreira, que ainda tem está longe de chegar ao fim. Me refiro ao
fim, mas em termos de aposentadoria. Vivi fases distintas que vale a pena relatar. Quando
escolhi fazer vestibular para Zootecnia, após cinco tentativas para o curso de Medicina, não
tinha vocação para continuar na academia. Sou de origem rural e ao optar por este curso,
pensava em continuar no campo, ou em assistência técnica ou tendo minha propriedade, e aí
aplicar os conhecimentos adquiridos na Universidade. Veio a formatura, o primeiro emprego
e o retorno para a FCAV/UNESP, desta vez para cursar pós-graduação. Enveredei pelos
caminhos da atividade privada, mas em área que não tinha domínio e resolvi voltar para a
academia, apesar de viver bons momentos. Aí veio a contratação como professor na UFG,
com início das atividades no final de 1986. A partir daí, a atração pela pesquisa foi
preponderante para me dedicar definitivamente à academia. Vivi anos com intensa atividade
de pesquisa e aulas na graduação e pós-graduação, trabalhando com grupos de pesquisa
compostos por alunos e colegas com bastante foco nas atividades de pesquisa. Para ser
pesquisador tem que ter persistência. Esta pode ter sido a melhor fase de minha carreira
universitária. Trabalhei muito e com projetos interessantes. É temeroso mencionar nomes de
pessoas que foram importantes em nossos projetos e por isso, vou centrar em uma pessoa, que
foi meu orientador no Mestrado e no Doutorado, o Prof. Roberto Gomes da Silva, com quem
aprendi não só as teorias, mas a buscar pelo esforço próprio, alcançar minhas metas de vida.
Mais ou menos na metade de meu tempo de serviço público, fui convidado e aceitei
participar da administração superior na UFG. Convidado a ocupar cargo em uma pró-reitoria,
optei por trabalhar desta vez não para um grupo de pesquisa da EVZ, mas em um sentido mais
amplo, visando a UFG como um todo. Ajudar a cuidar de uma área como a pesquisa e pósgraduação para uma universidade do porte da UFG, com mais de 2200 professores e 25.000
alunos de graduação é um desafio enorme. Esses dados são de 2014. Em 2006 os números
eram menores mas o desafio era igualmente grande. Aprendi muito e realizei na mesma
proporção e o conjunto desses dois valores é que me mantém com a expectativa de ainda
produzir muito pela Universidade à qual dediquei praticamente minha vida até o momento.
Do ponto de vista da importância da Universidade Pública para a geração de riquezas
e o bem social, vivemos épocas bem distintas. Na década de 90, as universidades federais
foram praticamente deixadas de lado pelo governo federal. Os laboratórios e as instalações
estavam em situação precária o que provocou um certo desestímulo nos professores para lutar
por condições melhores. Não me lembro bem de detalhes dentro da UFG, porque passei mais
da metade deste período afastado para pós-graduação. Já na segunda metade da década de
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2000 quando vivemos momento de recuperação do ensino público superior com vultuosos
investimentos em infraestrutura, recursos humanos, aumento de vagas nas universidade, tive a
oportunidade se um de seus atores. A partir de meados de 2014, passamos a viver tempos
difíceis, com redução significativa dos investimentos e dificuldades para manter o que foi
construído nos últimos anos. Espero sinceramente em melhora desta situação e explico
porque.
A UFG tem em seus quadros, mais de 25 mil alunos, com mais de 140 cursos de
graduação, mais de 1.600 professores com doutorado em fase inicial da carreira, o que lhe
garante produção científica significativa, quase 100 cursos entre mestrado e doutorado, mais
de 4 mil alunos cursando mestrado e doutorado e uma produção científica que está entre as
maiores do país. Apesar da situação atual ser desfavorável, tenho convicção de que as
dificuldades serão superadas e em breve retomaremos o ritmo de crescimento desejado. A
sociedade do conhecimento não se privará de ter uma Universidade forte e para isto é
essencial sua consolidação no ensino, na pesquisa e na extensão.
Concluo este memorial com expectativa de continuar contribuindo para o
desenvolvimento regional, trabalhando para melhorar os índices de transferência do
conhecimento produzido para a sociedade, especialmente em benefício das populações mais
necessitadas, por entender que temos a obrigação de dar este retorno como forma de retribuir
o nosso salario que vem da arrecadação de impostos pagos por toda a população brasileira.

