Programação

12 . setembro . 2019
07:00 – 09:00

Credenciamento

09:00 – 09:30

Abertura do evento

Apresentação
A UFVJM, Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), EMATER-MG e
PROEXC, realizarão a sexta edição da Semana do Produtor Rural,
DiamantAGRO 2019 em Diamantina. Este evento tem por
principal objetivo ofertar cursos para os produtores rurais e
famílias da região, de modo a divulgar e incentivar o uso de
técnicas e tecnologias que contribuam para o aumento da
produtividade agropecuária e para a melhoria da gestão das
atividades rurais, aumento da conservação ambiental e melhoria
da qualidade de vida do homem do campo.

Palestras:

O evento acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro e ofertará,
gratuitamente, diversos cursos nas áreas de Agronomia,
Engenharia Florestal e Zootecnia.

12:00 – 14:00

Intervalo (Almoço)

14:00 – 18:00

1º Bloco de Cursos e Minicursos

Conforme verificado nas edições anteriores, o evento apresenta
grande potencial de contribuição na capacitação de produtores
rurais e familiares, aprimorando o espírito empreendedor e
aproximando o público alvo à Universidade.

15:00 – 15:30

Intervalo (Lanche)

10:00 – 12:00

VI Semana
do Produtor Rural da UFVJM

12 e 13 . setembro . 2019

Realização

13 . setembro . 2019
08:00 – 12:00

2º Bloco de Cursos e Minicursos

10:00 – 10:30

Intervalo (Lanche)

12:00 – 14:00

Apoio

Produtores Rurais
14/08/2019 a
11/09/2019

Intervalo (Almoço)

14:00 – 18:00

3º Bloco de Cursos e Minicursos

15:00 – 15:30

Intervalo (Lanche)

18:00 – 18:30

Encerramento

Inscrições Gratuitas

Online (página do evento *) ou
nos pontos de inscrição
presencial no evento
Estudantes de Institutos Federais, Estudantes da
UFVJM e Público em Geral
06/09/2019 a
Online (página do evento *)
11/09/2019
Online (página do evento *) ou
12/09/2019 e
nos pontos de inscrição
13/09/2019
presencial no evento
12/09/2019 e
13/09/2019

Outras Informações
FCA – Faculdade de Ciências Agrárias / UFVJM
(38) 3532-1211 | sec.fca@ufvjm.edu.br
* www.sglab.com.br/evento/vi-semana-do-produtorrural-da-ufvjm/6/

Escritórios da EMATER / MG

Atividades
Exposição
13/09/2019

Exposição NEEF

Palestras
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019

A importância da desrama
na qualidade da madeira
Agroecologia
na
Agricultura Familiar
Controle de mastite bovina:
eficácia,
eficiência,
efetividade

Cursos
13/09/2019

Aquaponia e hidroponia

13/09/2019
13/09/2019
12/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
13/09/2019

Minicursos
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019

12/09/2019

12/09/2019
13/09/2019
12/09/2019
13/09/2019

A forrageira ideal para
produção de gado de corte a
pasto: qual o segredo?
A importância dos insetos
Alimentação de frangos
caipiras
As
ferramentas
da
administração no dia a dia
do Produtor Rural
Avaliação
da
idade
aproximada dos equinos:
´´Não compre gato por
lebre´´
Avaliação
genética
de
touros
Biologia e controle de
roedores
Como aumentar a produção
de mel
Controle
de
formigas
cortadeiras

12/09/2019

12/09/2019

13/09/2019

12/09/2019
13/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
13/09/2019
12/09/2019

Controle
de
lagartas
desfolhadoras
Controle de pragas de
residência e instalações
rurais
Cultivo da banana
Cultivo de alho
Cultivo do abacaxi em
sistema agroecológico
Cultivo do maracujá
Diferentes formas de uso da
ureia
na
nutrição
de
bovinos leiteiros
Entendendo o tempo e o
clima
Integração
lavoura
pecuária floresta - vale a
pena?
Manejo
alimentar
para
bovinos de leite
Manejo de pintainhos de
corte na fase inicial e de
matrizes e leitões na
maternidade
Manejo geral durante a cria
e a recria de bezerras
leiteiras
Período de transição: 42
dias que definem o futuro
de novilhas e vacas no
rebanho
Piscicultura intensiva em
ambientes confinados
Processamento de cera
apícola
Produção
artesanal
de
queijo coalho
Produção de mudas de
hortaliças
Silagem do campo ao cocho
Suplementação com ureia
de bovinos

13/09/2019
13/09/2019
13/09/2019

de Corte a pasto
Suplementação de bovinos
na seca
Suplementação mineral de
bovinos de leite
Utilização do GPS

Imagens dos eventos anteriores

Fonte das imagens: Prof. Daniel Ferreira (DAG)
* www.sglab.com.br/evento/vi-semana-do-produtorrural-da-ufvjm/6/

