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1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA  
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Título do Projeto: Residência Profissional Agropecuária para Assistência Produtiva e 

Reprodutiva Animal  

Chamada Pública: Edital de Chamamento Público nº 01/2020 
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ID Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7836236199676658   

Telefone de contato (coordenador do projeto): +55 (66) 99679-5566 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Educação (2019), existe um número 

elevado de cursos relacionados ao setor agropecuário (Zootecnia, Medicina Veterinária, 

Agronomia, Engenharias Agrícolas, entre outros), o que resulta em uma grande oferta de 

profissionais para o mercado de trabalho. Neste contexto, o  mercado de trabalho busca 

especialistas para ofertar soluções que aumentam a eficiência e a sustentabilidade na 

produção de alimentos, assim, estratégias que visam associar a melhor formação profissional e 

a empregabilidade são promissoras, principalmente no Mato Grosso, que é responsável por 

uma parcela considerável da produção agrícola nacional.  

Em paralelo, a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) foi criada em 20 de março 

de 2018, através do um desmembramento da Universidade Federal de Mato Grosso (Lei 

Federal nº 13.637), que até o momento se mantém como Universidade Tutora, auxiliando em 

algumas questões administrativas. A criação da UFR se baseou no fato da maturidade, 

experiência acadêmica e capacidade técnica de seus funcionários, bem como estar localizada 

em Rondonópolis, região de destaque no setor agropecuário. É importante destacar que a UFR 

tem buscado não só dar suporte à região de Rondonópolis, mas sim a todo Estado de Mato 

Grosso, já que o potencial produtivo do Estado no setor agropecuário é enorme, bem como não 

há muitas universidades capazes de interagir com as empresas desse setor, dando o apoio 

técnico necessário para o desenvolvimento do agronegócio. Dessa forma, a UFR e seus 

professores têm trabalhado para expandir seus horizontes e frentes de atuação, sempre 

pautado no uso de estratégias e soluções tecnológicas para atender o mercado de maneira 

rápida e inteligente. 

Com a oportunidade ofertada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, através do 

presente edital em Residência Agrícola, esse projeto propõe o estabelecimento de parceria 

entre a UFR e as Unidades Residentes atuantes na área de produção e reprodução de bovinos 

no Estado de Mato Grosso. As Unidades Residentes incluídas nessa proposta são voltadas 
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para o atendimento de propriedades rurais de diversos portes, que se caracterizam desde a 

agricultura familiar e assentamentos, até propriedades que possuem maior escala produtiva, 

com destaque nacional, ou seja, essa proposta propõe um engajamento e um compromisso de 

apoiar o setor da bovinocultura com o objetivo de aumentar e ofertar soluções tecnológicas 

para as propriedades rurais do Estado, através das Unidades Residentes e da UFR.  

           Vale ressaltar que a criação dessa Residência Profissional Agropecuária com foco na 

“Produção e Reprodução de Bovinos” é vista como um espaço muito rico, dinâmico e propício 

para a integração das atividades de ensino de graduação e pós-graduação, pois abre a 

possibilidade de articulação dos saberes de conteúdos e práticas de trabalho compartilhado, 

com abordagem multiprofissional, colaborando para a construção do novo processo de trabalho 

no setor produtivo de alimentos. A inserção dos residentes junto às Unidades Residentes 

fortalecerá o desenvolvimento do trabalho em equipe e a troca de saberes para a construção 

de novos conhecimentos, que são originados na interface dos campos de trabalho profissional, 

aprofundando a parceria entre a academia e os serviços, associando a empregabilidade do 

residente. Contribuirá para expansão do setor agropecuário formando profissionais capazes de 

se comprometer e de operacionalizar as mudanças necessárias na organização do setor de 

produção, promovendo eficiência e qualidade no produto final para as pessoas e os envolvidos. 

 Como é sabido, o Estado de Mato Grosso possui grande extensão territorial, com 

grande potencial para o produção de bovinos, principalmente no norte do Estado. Para 

estabelecer uma estratégia funcional nesta perspectiva, é necessário considerar as cidades em 

que a bovinocultura é representativa e, associar a isso, a inclusão de metodologias inovadoras 

baseadas na operacionalização remota. A Figura 1 traz destaque as cidades que serão 

atendidas pelo Programa de Residência através das Unidades Residentes, caso seja aprovado 

essa proposta. Vale destacar que no Quadro 4 há a informação mais detalhada sobre os 

municípios atendidos por cada Unidade Residente. 

 

Figura 1. Cidades que serão atendidas pela presente proposta através das Unidades 

Residentes 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral  

Promover o desenvolvimento de estratégias em prol da produção animal e reprodução 

de bovinos no Estado de Mato Grosso, através do Programa de Residência Agrícola e das 

parcerias estabelecidas com as Unidades Residentes, tomando como referência os princípios 

da integralidade profissional, com ênfase na multiprofissionalidade e trabalho em equipe, 

orientados para o planejamento, gestão e a organização operacional, visando à eficiência e 

qualidade no setor produtivo e no produto final para os consumidores. 

 

Objetivos específicos  

Promover a transferência de tecnologias aplicadas à produção e reprodução de bovinos 

para produtores rurais do Estado de Mato Grosso. Desenvolver nos residentes o senso de 

responsabilidade inerente ao exercício de suas atividades profissionais. Estimular a capacidade 

crítica e de diagnóstico dos profissionais em residência, considerando em seus aspectos 

éticos, socioeconômicos e científicos. Promover a assistência aos proprietários rurais que 

possuem baixa produtividade em seu rebanho, oportunizando maior lucratividade, 

principalmente para sistemas de agricultura familiar, assentamentos e/ou pequenas 

propriedades. Desenvolver e estimular nos profissionais residentes a capacidade de 

comunicação através de treinamentos e palestras para proprietários rurais e/ou alunos de 

graduação em Zootecnia da UFR. Incentivar a aproximação, via profissionais residentes, entre 

as empresas do setor e a universidade, no que tange os aspectos de soluções inovadoras para 

os desafios da cadeia produtiva da carne. Gerar um cenário de interação entre as práticas 

produtivas e a experimentação em pesquisa científica, culminando em publicações em 

periódicos especializados. Estimular a atualização bibliográfica de assuntos pertinentes e/ou 

relacionados à área específica. Propiciar a discussão e formação de grupos multidisciplinares 

para encontrar soluções inovadoras e produtivas. Gerar oportunidade de disseminação da 

informação e treinamento para propriedades rurais com baixa tecnologia de produção no 

Estado de Mato Grosso.  

 

4. METAS  

 Para melhor entendimento do processo e das etapas que consiste essa proposta, as 

metas foram descritas no Quadro 1. Sob o aspecto cronológico, a Etapa 1 se refere às ações 

preliminares a aprovação da proposta. As demais Etapas acontecerão após a divulgação do 

resultado das propostas aprovadas no edital. 

 

Quadro 1. Metas a serem alcançadas pelo Programa de Residência Profissional Agropecuária 

para Assistência Produtiva e Reprodutiva Animal  

Etapa 1. Estabelecimento da equipe de trabalho e organização da proposta 

Meta prevista: Elaboração do processo seletivo de residentes através de um canal 
institucional da UFR para dimensionamento financeiro da proposta e ajuste da equipe de 
trabalho. 
 
Estratégia adotada: Foi criada uma página institucional direcionada à proposta em tela. As 
informações sobre os Editais e o resultado preliminar do processo seletivo podem ser 
consultados em https://ufr.edu.br/zootecnia/residencia/programa-de-residencia-profissional-

https://ufr.edu.br/zootecnia/residencia/programa-de-residencia-profissional-agricola/
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agricola/ 

Meta prevista: Estabelecimento de parcerias com as Unidades Residentes e firmamento de 
Termo de Adesão ao Programa de Residência. 
 
Estratégia adotada: Foi considerado neste item: a) A localidade dessas Empresas e sua 
relação com a principal área de produção de bovinos no Estado; b) Capacidade técnica da 
Empresa em receber o residente e gerar condições de trabalho e aprendizado; c) Estar 
relacionada à área de produção e reprodução de bovinos; d) Se relacionar com a localidade 
do residente selecionado, visando efetividade de atuação do residente e baixo custo 
operacional aos envolvidos. Foram estabelecidas parcerias com 6 (seis) Unidades 
Residentes, através da assinatura do termo de adesão e concordância do edital. 

Meta prevista:  Análise da proposta na instância interna deliberativa. 
 
Estratégia adotada: Após conclusão da proposta, procedeu-se a análise interna da UFR via 
Congregação do Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (instância deliberativa) 
visando dar publicidade e lastro, uma vez que está previsto a emissão de certificação para os 
residentes que concluírem o programa.  

Etapa 2. Alocação dos residentes nas Unidades Residentes, estabelecimento e 
consolidação do plano de trabalho da estratégia de interação dos envolvidos 

Meta prevista: Apresentação do residente ao local do trabalho (Unidade Residente) 
 
Estratégia a ser adotada: Será realizada a intermediação entre o professor orientador, o 
residente e a Unidade Residente, sentido de facilitar o acesso do residente ao seu local de 
trabalho, bem como preparar a Unidade Residente para essa recepção. 

Meta prevista: Realização de reuniões e interações com a equipe de trabalho (professor 
orientador, residente e Técnico Orientador) para minimização das dúvidas, auxílio no 
diagnóstico das propriedades, bem como discussão de soluções para os desafios e situações 
apresentadas pelas propriedades rurais.  
 
Estratégia a ser adotada: Para cumprimento desta meta, far-se-á opção de uso de 
tecnologias para videoconferência já disponíveis na UFR em decorrência de parceria com o 
Google for Education. Essa solução propiciará condições de apoio em tempo real aos 
residentes e às Unidades Residentes, gerando segurança à equipe e garantido a 
transferência de tecnologias para as propriedades assistidas, mesmo em condições de 
grandes distâncias e em municípios diferentes. 

Meta prevista: Melhora na gestão e produtividade das propriedades 
 
Estratégia a ser adotada: Muitas propriedades rurais possuem dificuldades em gerir seus 
recursos e diagnosticar prejuízos dentro do processo produção de bovinos. Por outro lado, as 
Empresas que prestam serviços para essa propriedades muitas vezes não proporcionam 
esse diagnóstico ao produtor nem fazem a gestão dos resultados obtidos entre os ciclos 
produtivos. Para cumprimento dessa meta, os residentes serão treinados pelo professor 
orientador, a diagnosticar possíveis prejuízos na propriedade e repassar essa informação de 
maneira aplicável e compreensível ao produtor. Será elaborado um formulário-diagnóstico 
para as propriedades que aderirem à ação de tal maneira que se poderá fazer um 
comparativo de produtividade antes e depois do programa. Esses dados serão utilizados 
para informação do produtor, para confecção dos relatórios parciais e finais, exigidos neste 
edital, e para análise e publicação de artigos científicos. 
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Meta prevista: Desenvolvimento da capacidade de comunicação e formação de recursos 
humanos 
 
Estratégia a ser adotada: Serão promovidos, através de videoconferência, encontros 
técnicos entre o residente e alunos de graduação do Curso de Zootecnia da UFR. Cada 
residente terá a oportunidade de expor a sua experiência profissional, destacando as 
dificuldades encontradas à campo. Com essa estratégia há a oportunidade dos alunos 
aprenderem situações cotidianas da realidade profissional no Estado de Mato de Grosso, 
bem como abrirá condições de estabelecimento de estágios e vagas de empregos para os 
futuros profissionais. Em paralelo, desenvolverá a capacidade de comunicação do residente, 
que muitas vezes possui dificuldade de se expressar para um público  mais numeroso. 
Vale ressaltar que também poderão ser realizados encontros coletivos com os proprietários 
rurais e o professor orientador, de modo dar melhor suporte ao programa e melhorar a 
aderência da informação transmitida pelo residente aos assistidos. 

Meta prevista: Estabelecimento e implantação de estratégias de inovação tecnológica nas 
propriedades de bovinocultura. 
 
Estratégia a ser adotada: No Mato Grosso é comum ser adotado o sistema extensivo 
produção de bovinos baseado na monta natural. Esse método, apesar de aparentemente 
mais fácil de ser aplicado, não apresenta a produtividade e o lucro gerado com tecnologias 
relacionadas ao aumento da eficiência reprodutiva. Neste sentido, a parceria com Unidades 
Residentes que ofertam biotécnicas que melhoram a eficiência reprodutiva (ex: inseminação 
artificial em tempo fixo) associado ao fato do professor orientador possuir “know how” sobre o 
assunto, culminará para melhores resultados de produtividade nas propriedades, gerando 
sucesso no processo. Vale ressaltar que a equipe, pela experiência na área, terá plenas 
condições de ajustes de estratégias para que a propriedade consiga alcançar melhores 
resultados. 

Etapa 3. Empregabilidade aos residentes e longevidade no exercício da profissão 

Meta prevista: Gerar condições de empregabilidade aos residentes 
 
Estratégia a ser adotada: As estratégias adotadas neste projeto proporcionarão condições 
suficientes para os residentes darem continuidade às suas respectivas atividade junto às 
Unidades Residentes, uma vez que nas etapas estão previstas a introdução desse na 
Empresa, suporte técnico e de moderação junto à Empresa, treinamentos direcionados para 
uma boa articulação com as pessoas, ou seja, é suposto que o intervalo de 12 meses, com 
todo apoio necessário, seriam suficientes prepará-lo e convencer a Empresa de contratá-lo. 
Mesmo que a Unidade Residente  não possua capacidade de absorver esse profissional, 
acredita-se que o mesma poderia realizar a indicação à outra Empresa do ramo.   

Etapa 4. Conclusão dos trabalhos e prestação de contas 

Meta prevista: Confecção de relatórios parciais e finais para conclusão da proposta 
 
Estratégia a ser adotada: A comunicação entre os envolvidos será uma constante no 
processo, bem como já existe um modelo previsto neste edital de relatórios a serem 
apresentados. Diante das condições elencadas, não há elementos para a não concretização 
dessa meta. 

 

 

5. RECURSOS FINANCEIROS  
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Auxílio financeiro a Residentes 

Descrição  Unidade  Valor Unitário 
(R$) 

Quantidade*  Tempo  Valor total 
(R$) 

Bolsista  Bolsa de Residente 
Nível superior 

1.200,00 8 12 115.200,00 

Total Geral 115.200,00 

* O dimensionamento de recursos financeiros foi baseado no resultado do processo seletivo preliminar, que obteve 8 

residentes selecionados 

 

Auxílio financeiro ao professor orientador 

Descrição  Unidade  Valor Unitário (R$) Quantidade * Tempo  Valor total 
(R$) 

Professor 
Bolsista  

Bolsa Professor 1.600,00 
(200,00/orientado) 

1 12 19.200,00 

Total Geral 19.200,00 

* O dimensionamento de recursos financeiros foi baseado no resultado do processo seletivo preliminar, que obteve 8 

residentes selecionados 

 

Material de consumo  

Descrição  Unidade  Valor Unitário 
(R$)* 

Quantidade  Tempo Valor total 
(R$) 

Álcool combustível Litros 3,072 780** Consumido 
ao longo 
dos 12 
meses 

2.396,16 

Notebook Intel Core i7 - 
8GB 2TB 15,6” Placa de 

Vídeo 2GB 

Peça 4.500,00 1*** Utilizado ao 
longo dos 
12 meses 

4.500,00 

Total Geral 6.896,16 

* Valor Médio praticado no Estado de Mato Grosso. fonte: http://www.mt.gov.br/-/13585748-etanol-vendido-em-

mato-grosso-e-o-2-mais-barato-do-

pais#:~:text=Em%20Mato%20Grosso%2C%20o%20pre%C3%A7o,rodado%20%C3%A9%20de%20R%24%200%2C

361. Acesso em 25/07/2020. 

** A base de cálculo considerou as distâncias médias entre os municípios das Unidades Residentes e Rondonópolis 

(ida e volta), com um consumo médio de 10km/L e o número de visitas previstas para cada localidade. 

Observação: Optou-se em não dimensionar financeiramente o custo com desgaste do carro, por entender ser uma 

variável de difícil comprovação. Os pedágios não foram considerados por serem de valores baixos e com a 

responsabilidade de ser assumido pelo condutor do veículo. 

*** A aquisição do notebook será necessária pela praticidade e capacidade de ser portátil para realização das 

reuniões, treinamentos e videoconferências previstas no projeto. 

 

http://www.mt.gov.br/-/13585748-etanol-vendido-em-mato-grosso-e-o-2-mais-barato-do-pais#:~:text=Em%20Mato%20Grosso%2C%20o%20pre%C3%A7o,rodado%20%C3%A9%20de%20R%24%200%2C361.
http://www.mt.gov.br/-/13585748-etanol-vendido-em-mato-grosso-e-o-2-mais-barato-do-pais#:~:text=Em%20Mato%20Grosso%2C%20o%20pre%C3%A7o,rodado%20%C3%A9%20de%20R%24%200%2C361.
http://www.mt.gov.br/-/13585748-etanol-vendido-em-mato-grosso-e-o-2-mais-barato-do-pais#:~:text=Em%20Mato%20Grosso%2C%20o%20pre%C3%A7o,rodado%20%C3%A9%20de%20R%24%200%2C361.
http://www.mt.gov.br/-/13585748-etanol-vendido-em-mato-grosso-e-o-2-mais-barato-do-pais#:~:text=Em%20Mato%20Grosso%2C%20o%20pre%C3%A7o,rodado%20%C3%A9%20de%20R%24%200%2C361.
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Despesas com participação em eventos 

Descrição  Quantidade 
de pessoas  

Função no 
Projeto 

Valor 
Unitário**  
(4 diárias)  

Quantidade 
de viagens 

Meio de 
transporte 
utilizado 

Valor 
total 

4 Diárias 
para 

Visitação às 
Unidades 

Residentes 
no município 
de Sorriso e 

Sinop* 

1 Professor 
orientador 

708,00 2 Automóvel 
próprio 

1416,00 

4 Diárias 
para 

Visitação às 
Unidades 

Residentes 
no município 

de Alta 
Floresta* 

1 Professor 
orientador 

708,00 2 Automóvel 
próprio 

1416,00 

4 Diárias 
para 

Visitação às 
Unidades 

Residentes 
no município 

de Juara* 

1 Professor 
orientador 

708,00 2 Automóvel 
próprio 

1416,00 

Total Geral 4248,00 

* Para base cálculo da quantidade de diárias foi utilizado seguinte raciocínio: Tempo gasto em deslocamento/visita 

ida e volta juntos = 2 dias; Tempo dedicado aos residentes in loco em cada visita = 1 dia; Tempo dedicado ao apoio 

das Unidades Residentes e ao Técnico Orientador para soluções inovadoras e manutenção da parceria em cada 

visita = 1 dia. Observação: Os residentes poderão ser atendidos em grupo no caso de estarem na mesma Unidade 

Residente ou estarem no mesmo Município. 

** Fonte: Para a base de cálculo o valor da diária descrito no DECRETO Nº 6.907, DE 21 DE JULHO DE 2009. 

Acesso em 25/07/2020, multiplicado por 4 diárias referente ao ítem especificado. 

 

 

Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica) 
Não haverá despesas com esse item 

Unidade  Valor Unitário  Quantidade Valor total 

-  - - 0,00 

Total Geral 0,00 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.907-2009?OpenDocument
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DEMONSTRATIVO GERAL E PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DOS CUSTOS 

Discriminação das Despesas Valores (R$) % 

Auxílio financeiro a Residentes 115.200,00 79,15 

Auxílio financeiro ao professor orientador 19.200,00 13,19 

Material de consumo  6.896,16 4,74 

Despesas com participação em eventos 4.248,00 2,92 

Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica) 0,00 0,00 

Total Geral 145,544,16 100,00 

 

 

 

6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO  

 A presente proposta está estruturada em quatro frentes de atuação (Universidade, 

Assistência Produtiva, Soluções Inovadoras e Produtividade) de forma em que o aluno 

residente poderá adquirir a experiência e o conhecimento para interagir e prosperar na área de 

produção e reprodução de bovinos. 

 A mesma só será implementada se aprovada no presente edital. A duração da proposta 

consistirá em 12 meses, sendo considerado apenas o início o dia da assinatura da proposta.  

 

Viabilização da proposta entre os participantes e dimensionamento financeiro assertivo  

Na tentativa de construção de uma proposta mais assertiva sob aspecto de 

dimensionamento financeiro e capaz de se concretizar nas Unidades Residentes localizadas no 

Estado de Mato Grosso, procedeu-se um processo seletivo prévio focando os recém-egressos 

do Curso de Medicina Veterinária e/ou Zootecnia, desde que a conclusão do curso não 

ultrapassasse o prazo de 12 meses, já que um dos focos é gerar empregabilidade aos 

residentes, que deverão cumprir 40 semanais no programa. Candidatos que estão cursando a 

graduação, poderiam se inscrever no processo seletivo desde que estivessem faltando apenas 

a disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório.  

Visando gerar idoniedade e publicidade a todo o processo seletivo, a oportunidade de 

10 vagas e o seu respectivo resultado preliminar da selação foram publicados em página 

institucional da Universidade Federal de Rondonópolis no endereço 

https://ufr.edu.br/zootecnia/residencia/programa-de-residencia-profissional-agricola/. 

É importante salientar que houve o entendimento de que era necessário ter primeiro a 

estrutura institucional, os profissionais (residentes) previamente selecionados, bem como os 

mesmos estarem cientes das condições de que só serão convocados em caso de aprovação 

dessa proposta no edital 01/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Ainda, a intenção foi gerar condições reais de empregabilidade ao residente e cumprimento da 

https://ufr.edu.br/zootecnia/residencia/programa-de-residencia-profissional-agricola/
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proposta, associado à interação entre a empresa (Unidade Residente) e a academia 

(Universidade), sendo o próprio residente o protagonista desse processo.  

Prevendo a dificuldade logística de grandes distâncias características do Estado de 

Mato Grosso, utilizou-se a estratégia de firmar o compromisso com Unidades Residentes 

(Tabela 2) localizadas em regiões de maior expressão de criação de bovinos, associado à 

informação do município desejado pelos dos próprios residentes, que era apontado por eles 

durante a inscrição do processo seletivo. Esse conceito contribuirá para que o residente tenha 

melhor condição de participação e conclusão do programa ajustado para as condições do 

Estado de Mato Grosso (logística ruim e grandes distâncias), bem como gerará menor custo de 

execução do projeto, em questões de estadia, alimentação e deslocamentos. Ainda, é sabido 

que as pessoas possuem melhor aceitação e satisfação em sua terra natal e/ou em localidades 

previamente conhecidas. 

Por fim, para a certificação aos participantes e para a garantia de apoio institucional, o 

projeto foi submetido a Congregação do Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas 

(Instância Deliberativa da UFR) para análise e aprovação, sendo, na sequência submetida ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para julgamento final. 

 

Proposta pedagógica 

No Quadro 2 a proposta metodológica é apresentada de acordo com a frente de 

atuação. Vale ressaltar que a estratégia de capacitação dos residentes seguirá o conceito da 

Alternância Pedagógica, ou seja, sua organização, como o próprio nome remete, é construída 

em regime de alternância, de maneira que o residente sempre terá o apoio acadêmico 

(Universidade) para enfrentar os desafios das demais frentes (Assistência Produtiva, Soluções 

Inovadoras e Produtividade). Dessa forma, é possível gerar um cenário de desenvolvimento da 

confiança profissional e de aprendizado ao Residente, cujo foco é a atuação no mercado de 

trabalho. 

 

Quadro 2. Distribuição das frentes de atuação e habilidades desenvolvidas pelos Residentes 

junto ao Programa. 

 

Frentes de 
Atuação 

Habilidades desenvolvidas 

 
 
 
 

Universidade 

● Desenvolvimento de metodologias de comunicação e persuasão 
voltados a produtores rurais; 

● Atualização em como proceder diagnóstico de perdas produtivas na 
bovinocultura; 

● Conceitos e organização financeira da propriedade rural; 
● Conhecimento das principais estratégias reprodutivas voltadas para a 

produtividade de bovinos; 
● Atualização na legislação vigente relacionada a produção animal 

voltados às propriedades; 
● Apoio acadêmico do orientador para quaisquer dificuldades 

encontradas ao longo do período do programa. 

 
Assistência 
Produtiva 

● Acompanhamento das atividades internas das Unidades Residentes; 
● Apoio técnico às propriedades de agricultura familiar,  assentamentos 

e propriedades assistidas pelas Unidades Residentes; 
● Diagnóstico das perdas econômicas relacionadas ao sistema 
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produtivo adotado na propriedade. 

 
Soluções 

Inovadoras 

● Apresentação de soluções produtivas para o diagnóstico realizado 
nas propriedades rurais; 

● Busca de soluções inovadoras e novos produtos para transferência 
de tecnologia em propriedades assistidas pelas Unidades 
Residentes; 

● Treinamentos e educação no campo voltados para proprietários 
participantes do programa. 

 
 
 

Produtividade 

● Acompanhamento dos relatórios de produtividade das Unidades 
Residentes; 

● Verificação dos resultados das soluções inovadoras e dos novos 
produtos aplicados nas propriedades assistidas pelas Unidades 
Residentes; 

● Aprimoramento e prática no relacionamento com clientes 
(proprietários rurais); 

● Confecção e análise crítica do relatório de produtividade das ações 
realizadas durante o programa. 

 

 Diante do exposto, a proposta pedagógica fundamenta-se na possibilidade do 

Residente estar sempre amparado por profissionais (Professor Orientador e Técnico 

Orientador) para sanar as demandas das atividades exercidas na profissão, aliando tanto a 

teoria quanto à prática durante o programa. Como resultado, espera-se o desenvolvimento de 

um profissional pró-ativo capaz de solucionar situações cotidianas relacionadas à produção de 

bovinos. 

 

Reuniões e acompanhamento periódico 

Devido às características geográficas de grandes distâncias do Estado de Mato Grosso 

e pelo fato das Unidades serem em diferentes municípios, será estabelecida a estratégia de 

acompanhamento remoto das atividades do programa. Nesse momento, vale ressaltar que a 

UFR, em parceria com o Google for Education, possui ferramentas funcionais para a realização 

de videoconferência, incluindo a condição de não haver restrição de número de pessoas 

conectadas em uma mesma sala de reunião. Neste sentido, estão previstas reuniões mensais 

fixas para avaliação do desempenho dos residentes e, caso houver  necessidade ou solicitação 

da Unidade Residente ou de algum produtor rural, poderão ser realizadas quantas reuniões 

forem necessárias para sanar a demanda. É importante destacar que apesar da UFR possuir 

excelente conexão de internet por wi-fi, as reuniões podem acontecer normalmente em 

dispositivos móveis (celular com conexão na internet), o que gera a oportunidade dos 

envolvidos (residente, Técnico Orientador e o produtor rural) de estar conectado ao professor 

orientador, garantindo a informação mais assertiva para a transferência de tecnologia e de 

informações. 

 

Atividades desenvolvidas pelos Residentes 

 Os residentes atuação junto à Unidade Residente e terá o Técnico Orientador com um 

tutor local, lhe informando diariamente as atividades que estão previstas e os prazos que 

deverão ser cumpridos. Em se tratando de Empresas do ramo da bovinocultura, com expertise 

em reprodução animal, é possível prever que grande parte do tempo gasto será dedicado para 

a rotina da própria Empresa em assistência aos seus clientes. Neste sentido, o Quadro 3 traz 
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as principais atividades realizadas pelas empresas que ofertam o controle reprodutivo nas 

propriedades, independente do tamanho e número de animais. 

 

Quadro 3. Atividades inerentes ao controle reprodutivo de um rebanho bovino. 

 

Atividade Descrição 

 
 

Cadastramento de novas 
propriedades rurais e 
acompanhamento dos 

clientes 

Busca de novos clientes e dimensionamento do rebanho 
bovino. No cadastramento é oportunizada condição de 
diagnosticar os possíveis prejuízos no processo produtivo da 
propriedade, bem como explicar ao produtor qual é o melhor 
estratégia a ser adotada na propriedade. 
No caso de ser tratar de um cliente já cadastrado, as 
informações atualizadas da propriedade, bem como o 
estabelecimento do plano de trabalho são fundamentais para 
o sucesso da ação. 

 
 
 
 
 

Organização do rebanho  

No Estado de Mato Grosso há uma predominância de 
bovinos de corte, onde o sistema de reprodução se dá 
através de monta natural durante um período de estação de 
monta, normalmente nos meses mais chuvosos do ano, 
onde há mais oferta de pasto. Esse sistema apresenta baixa 
tecnologia e rendimento inferior ao comparar com a 
inseminação artificial em tempo fixo (IATF). Independente do 
sistema adotado, é fundamental dimensionar e planejar a 
estação reprodutiva (estação de monta), seja averiguando a  
qualidade reprodutiva do touro através de um exame 
andrológico, seja ajustando a relação touro-vaca (monta 
natural) para as condições de pasto da propriedade. 
Considerando o uso de biotécnicas como a IATF, é 
necessário a organização das fêmeas em lotes, uma vez que 
deve-se ajustar a frente de trabalho considerando o número 
de animais inseminados pelo tempo executado e pelas 
condições de infraestrutura da propriedade. O bom 
dimensionamento em lotes resultam melhores resultados na 
IATF, uma vez que existe uma relação entre o sincronismo 
da ovulação e o tempo ideal para realização a inseminação 
artificial. 

 
 
 

Aplicação de biotécnicas 
voltadas à reprodução  

Atualmente é sabido que o uso de biotécnicas da 
reprodução incrementam a produtividade do rebanho. Neste 
sentido, as empresas têm oferecido a inseminação artificial 
em tempo fixo (IATF) como ferramenta de facilitação do 
manejo, associado à um melhor rendimento financeiro para a 
propriedade. 
Mesmo sendo difundido esse conhecimento, estima-se que 
apenas 10% das propriedades rurais do Estado de Mato 
Grosso adotam essa tecnologia. Esse cenário permite 
perceber o quanto é possível expandir e difundir essa 
biotécnica, gerando maior lucratividade ao setor produtivo e 
absorvendo recursos humanos para essa atividade. 
Outras biotécnicas também são aplicáveis em condições a 
campo (coleta e transferência de embriões, aspiração de 
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oócitos, congelamento de sêmen, entre outros), no entanto, 
o percentual das propriedades do Estado de Mato Grosso 
que praticam essas biotécnicas é bem menor quando 
comparado às propriedades praticam a monta natural.  

 
 
 
 

Diagnóstico de gestação 

Para quantificação do sucesso na reprodução deve-se 
mensurar quantos animais ficaram prenhes. Esse 
diagnóstico de gestação pode ser realizado manualmente 
(palpação retal) ou por imagem ultrassonográfica . Esse 
resultado nos revela uma perspectiva financeira e gera uma 
previsibilidade de ações para o próximo ciclo reprodutivo. 
É comum as empresas do ramo reprodutivo oferecerem o 
diagnóstico de gestação por ultrassonografia, justamente 
para diagnosticar mais precocemente e ter a oportunidade 
de estabelecer uma estratégia ainda dentro da estação 
reprodutiva. Em especial, as Unidades Residentes parceiras 
oferecem esse serviço aos seus clientes, portanto, o 
Residente terá oportunidade de aprendizado neste serviço 
especializado. 
 

 
 

Acompanhamento do 
rebanho e apoio ao produtor 

rural 

Passado o período de estação de monta, a manutenção das 
condições produtivas são fundamentais no sucesso da 
bovinocultura. Neste sentido, o atendimento nas situações 
cotidianas relacionadas ao manejo de bovinos são 
fundamentais e, rotineiramente, solicitados pelos 
proprietários. Especificamente, as Unidades Residentes 
prestam esse apoio ao produtor, principalmente no quesito 
sanitário de doenças relacionadas à reprodução. 

 

 Em paralelo ao serviço executado junto ao produtor, os Residentes dedicarão parte do 

seu tempo para se aperfeiçoar profissionalmente. Para tanto, será disponibilizado pelo 

professor orientador materiais e artigos para o aprofundamento e reflexão sobre as 

experiências vividas nas propriedades rurais.. 

Também estão previstos momentos de desenvolvimento de interlocução e oratória, 

onde os Residentes apresentação, através de videoconferência, seus resultados e as 

experiências aos acadêmicos do Curso de Zootecnia da UFR. Esses encontros serão 

organizados e ajustados para datas pertinentes a fim de obter maior sucesso e participação 

possível. 

  

Visita in loco nas Unidades Residentes 

 Como dito anteriormente, a logística do Estado de Mato Grosso é ruim, portanto, 

primou-se pela estratégia de monitoramento e apoio aos produtores de maneira remota, 

acreditando que a proximidade e agilidade na resposta às demandas são um dos elementos de 

sucesso e confiabilidade nas relações entre os envolvidos. Por outro lado, é importante prever 

a visita in loco nas Unidades Residentes, já que o conceito das relações pessoais presenciais 

são mais bem aceitos e amistosos, gerando melhor aproximação e sentimento de pessoalidade 

entre as pessoas, o que resulta em relações mais sólidas e duradouras (visando a longevidade 

do programa). Em comunicação e análise prévia com as Unidades Residentes, houve o 

entendimento de que a previsão de duas visitas no decorrer da proposta seriam suficientes 
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para sanar quaisquer situações que por ventura pudessem ocorrer, que não fosse possível ser 

sanadas remotamente. 

É importante destacar que também está previsto a otimização do deslocamento, ou 

seja, na organização da logística das visitas será estabelecido um percurso que reduza o 

tempo e a quilometragem no deslocamento entre as cidades visitadas.   

 

Produção de Documentos e Relatórios Técnicos 

Está prevista a confecção de documentos que possam avaliar quantitativamente o 

sucesso do programa e da prestação do serviço realizado pelas Empresas e do próprio 

Residente. 

Normalmente, a assistência a uma propriedade requer um “feedback” ao produtor rural 

das ações realizadas. Também é válido dizer que muitas propriedades que não são assistidas 

adequadamente e amargam prejuízos pela falta de organização e de anotação das 

informações produtivas de maneira correta e fácil para que a equipe possa entender. Neste 

sentido, este detalhe será considerado durante o atendimento aos proprietários, já que a 

transferência de tecnologia depende da informação correta, fácil de entender e de calcular. 

Essas informações servirão de base para a confecção dos relatórios exigidos como 

prestação de contas no edital do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem 

como poderão ser utilizados, conforme o consentimento dos proprietários e empresas, para a 

publicação científica da equipe envolvida. 

 

 

7. UNIDADES RESIDENTES  

 Conforme dito anteriormente, o dimensionamento assertivo foi priorizado para 

elaboração dessa proposta. Diante das informações obtidas durante o processo seletivo dos 

Residentes, foram formalizadas parcerias com 6 (seis) Unidades Residentes. As 

especificações de cada uma delas foram organizadas no Quadro 4. 

 Vale ressaltar que parte do sucesso do estabelecimento das parcerias se deu pelo fato 

do professor orientador ter um bom relacionamento com as empresas do ramo, por se tratar de 

sua área de atuação e pela função de Coordenador de Estágios que exerceu no Curso de 

Medicina Veterinária na UFMT-Sinop e que ainda pratica no Curso de Zootecnia na UFR (vide 

currículo Lattes). 

 

Quadro 4. Identificação das Unidades Residentes comprometidas com o Programa de 

Residência Profissional Agropecuária e Assistência Produtiva e Reprodutiva Animal, bem como 

informações sobre os municípios de atuação, principais atividades e número de vagas 

ofertadas. 

 

Unidade Residente 1 
Nome/Razão Social: De Col Reprodução Bovina 
CNPJ: 28.694.098/0001-43 
Endereço:Rua J-4; setor J Alta Floresta - MT, 78580-000 
Municípios de atuação:  Alta Floresta, Paranaíta, Carlinda, Nova Monte Verde, Apiacás, 
Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte. 
Atividades a serem ofertadas no programa: Reprodução assistida em bovinos com ênfase 
em Produção in vitro de embriões. 
Número de vagas ofertadas: 2 vagas 
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Unidade Residente 2 
Nome/Razão Social: Reproduz Assessoria Agropecuária Ltda 
CNPJ: 14622301/0001-61 
Endereço: Rua das Tamareiras, 2308. Jardim Maringá II.Sinop- MT 
Municípios de atuação: Sinop, Itaúba, Santa Carmem, Tabaporã, Nova Mutum, 
Diamantino. 
Atividades a serem ofertadas no programa: Reprodução assistida em fêmeas e machos 
bovinos. Consultoria em fazendas de pecuária de corte.  
Número de vagas ofertadas: 2 vagas 

Unidade Residente 3 
Nome/Razão Social: Pires Pires e CIA LTDA 
CNPJ: 08207873/0001-81 
Endereço: Rua Sergipe, 300 N, Centro Juara-MT 
Municípios de atuação: Juara, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos e Nova Monte 
Verde 
Atividades a serem ofertadas no programa: Inseminação artificial em tempo fixo, 
diagnóstico de gestação, avaliação ginecológica e exame andrológico, exames de brucelose 
e tuberculose. 
Número de vagas ofertadas: 1 vaga 

Unidade Residente 4 
Nome/Razão Social: RRD Comércio de Produtos Agropecuários. 
CNPJ: 08960157/001-70 
Endereço: Avenida Rio Grande do Sul, 129 S, Centro, Juara, Mato Grosso 
Municípios de atuação: Juara, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos 
Atividades a serem ofertadas no programa: Inseminação artificial em tempo fixo, 
diagnóstico de gestação, avaliação ginecológica e exame andrológico 
Número de vagas ofertadas: 1 vaga 

Unidade Residente 5 
Nome/Razão Social:  Agro Shopping Produtos Veterinários LTDA ME 
CNPJ: 10803838/0001-77 
Endereço: Rua Foz do Iguacu 1014, CENTRO, Sorriso - MT 
Municípios de atuação: Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Maringá, Ipiranga do Norte, 
Paranatinga, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Terra Nova do Norte, Vera e Feliz Natal 
Atividades a serem ofertadas no programa: Atendimento veterinário na área reprodutiva, 
IATF, exame andrológico, diagnóstico de gestação, avaliação reprodutiva, trabalhos clínico-
cirúrgico a campo em bovinos 
Número de vagas ofertadas: 1 vaga  

Unidade Residente 6 
Nome/Razão Social: Fazenda Mundo Novo 
CPF: 041140438-53 
Inscrição Estadual: 13297995-0 
Endereço: Fazenda Mundo Novo - Corrego Seco, Zona Rural, Rondonópolis, MT 
Municípios de atuação: Rondonópolis 
Principais atividades ofertadas: Recria e engorda de bovinos, manejo nutricional e de 
pastagens 
Número de vagas ofertadas: 1 vaga 

 

 

8. PERÍODO DE EXECUÇÃO (Previsão).  
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 A presente proposta será executada apenas após a aprovação no processo seletivo do 

respectivo edital, conforme data estimada em outubro, e sua respectiva assinatura. Portanto, a 

proposta está estimada para iniciar em 01/11/2020 e finalizar em 31/10/2021, totalizando 12 

meses de atividades. 

 

 

9. RECURSOS HUMANOS  

 

Equipe 

Nome / CPF Atribuição Contato / Email 

Rodolfo Cassimiro de Araujo 
Berber 

 
CPF:259.308.468-55 

Coordenador Técnico, 
Administrativo, 

Professor Orientador 

Fone: (66) 99679-5566 
 

rodolfo.berber@ufr.edu.br  

Itamar Martins da Silva 
 

CPF: 038.738.741-21 

Residente Fone: (66) 99646-1373 
 

itamarmartins53@hotmail.com  

Riam Rodrigues Ribeiro 
  

CPF: 048.447.121-01 

Residente Fone: (66) 996691834 
 

riam16@live.com 

Fernando Gabriel Metz 
 

CPF:063.667.969-12 

Residente Fone: (66) 99644-7531 
 

fernando-metz@hotmail.com 

Fernando Barbosa Kachiyama 
 

CPF: 035.470.091-03 

Residente Fone: (66) 99618-6257 
 

f.kachiyama@live.com  

Wagner de Brida 
 

CPF: 042.263.331-36 

Residente Fone: (66) 99984-7096 
 

wdbrida@gmail.com  

Carla Neves Barbosa 
 

CPF:040.646.301-81 
 

Residente Fone: (66) 99692-8594 
 

carla.nvs@hotmail.com  

Sócrates Câmara Bonilha 
Ribeiro 

 
CPF: 055.982.231-63 

Residente Fone: (66) 99624-1541 
 
socrates.bonilha@hotmail.com  

Vinicius Balbino de Melo 
 

CPF: 027.497.901-23 

Residente Fone: (66) 99725-0770 
 

vinibalbino98@gmail.com  

Felipe De Col Técnico Orientador Fone: (66) 99689-1055 

mailto:rodolfo.berber@ufr.edu.br
mailto:itamarmartins53@hotmail.com
mailto:riam16@live.com
mailto:fernando-metz@hotmail.com
mailto:f.kachiyama@live.com
mailto:wdbrida@gmail.com
mailto:carla.nvs@hotmail.com.br
mailto:socrates.bonilha@hotmail.com
mailto:vinibalbino98@gmail.com
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CPF: 027.327.921-10 

Unidade Residente 1  
feliper_col@hotmail.com  

Rafael Pardini de Abreu 
Carvalhaes 

 
CPF: 221.342.278-85  

Técnico Orientador 
Unidade Residente 2  

Fone: (66) 99966-5030 
 

rafael@reproduzassessoria.co
m.br 

 

Bruno Mendonça de Senna 
Cardoso 

 
CPF: 042.580.431-33 

Técnico Orientador 
Unidade Residente 3 

Fone: (66) 9944-9606 
 

brunoms_senna@hotmail.com  

Daniel Augusto Castanheira 
Montanha 

 
CPF: 950.251.701-68 

Técnico Orientador 
Unidade Residente 4 

Fone: (66) 99994-2921 
 

rrd@matsuda.com.br  

Benedito Braz Conceza 
 

CPF: 027.050.228-99 

Técnico Orientador 
Unidade Residente 5 

Fone: (66) 99639-9358 
 

financeiro.policlinica@gmail.co
m  

Osvanir Domingos Crivelaro 
 

CPF: 041.140.438-53 

Técnico Orientador 
Unidade Residente 6 

Fone: (66) 34214208 
 

frutasmundonovoapagar@hotm
ail.com 

 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS  

 Essa proposta foi organizada de modo a alcançar os objetivos e metas em sua 

totalidade, tomando os devidos cuidados com cada fase e com os envolvidos. Neste sentido, o 

Quadro 5 traz mais detalhada a forma de avaliação do sucesso de cada meta e etapa do 

programa. Ainda, de forma complementar, sugerimos a verificação do Quadro 1, que traz as 

estratégias que serão adotadas em cada meta e etapa. 

  

Quadro 5. Detalhamento da avaliação da estratégia adotada para cumprimento das metas 

propostas no Programa de Residência Profissional Agropecuária para Assistência Produtiva e 

Reprodutiva Animal  

Etapa 1. Estabelecimento da equipe de trabalho e organização da proposta 

Meta prevista: Elaboração do processo seletivo de residentes através de um canal 
institucional da UFR para dimensionamento da proposta e ajuste da equipe de trabalho. 
 
Avaliação do sucesso e mensuração quantitativa do cumprimento da meta: 
Classificação de pelo menos 5 residentes. 
 
Resultado alcançado: Houveram 12 inscritos no processo seletivo, sendo que 8 cumpriram 
todas as exigências previstas no edital. 
 

mailto:feliper_col@hotmail.com
mailto:rafael@reproduzassessoria.com.br
mailto:rafael@reproduzassessoria.com.br
mailto:brunoms_senna@hotmail.com
mailto:rrd@matsuda.com.br
mailto:financeiro.policlinica@gmail.com
mailto:financeiro.policlinica@gmail.com
mailto:feliper_col@hotmail.com
mailto:feliper_col@hotmail.com
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Status: Concluído com sucesso 

Meta prevista: Estabelecimento de parcerias com as Unidades Residentes e firmamento de 
Termo de Adesão e Concordância ao Programa de Residência. 
 
Avaliação do sucesso e mensuração quantitativa do cumprimento da meta: Obtenção 
de Unidades Residentes em número > 5 (cinco). 
 
Resultado alcançado: Foram firmadas 6 (seis) cartas de compromisso com o programa. 
 
Status: Concluído com sucesso 

Meta prevista:  Análise da proposta na instância interna deliberativa (Congregação do 
Instituto). 
 
Avaliação do sucesso e mensuração quantitativa do cumprimento da meta: Obtenção 
da aprovação da proposta sem ressalvas 
 
Resultado alcançado: Aprovado pela Congregação do Instituto sem ressalvas. 
 
Status: Concluído com sucesso 
 

Etapa 2. Alocação dos residentes nas Unidades Residentes, estabelecimento e 
consolidação do plano de trabalho da estratégia de interação dos envolvidos 

Meta prevista: Apresentação do residente ao local do trabalho (Unidade Residente) 
 
Avaliação do sucesso e mensuração quantitativa do cumprimento da meta: Número de 
dias para a apresentação do residente no local de trabalho (< 15 dias após a assinatura da 
proposta) e quantidade de residentes que se apresentaram ao local de trabalho (=100%). 
 
Status: Aguardando aprovação da proposta 

Meta prevista: Realização de reuniões e interações com a equipe de trabalho (professor 
orientador, Residente e Técnico Orientador) para minimização das dúvidas, auxílio no 
diagnóstico das propriedades, bem como discussão de soluções para os desafios e situações 
apresentadas pelas propriedades rurais.  
 
Avaliação do sucesso e mensuração quantitativa do cumprimento da meta: Será 
elaborado um questionário avaliativo das ações, pontuando o nível de satisfação para a 
solução da demanda junto à Unidade Residente e ao cliente. 
 
Status: Aguardando aprovação da proposta 

Meta prevista: Melhora na gestão e produtividade das propriedades 
 
Avaliação do sucesso e mensuração quantitativa do cumprimento da meta:  Análise do 
planilhamento da propriedade rural, confrontando os resultados obtidos antes e depois da 
estratégia implantada. Por se tratar de dados reprodutivos, serão confrontadas informações 
sobre a eficiência reprodutiva, taxa de prenhez e número de animais inseminados na 
propriedade, sendo considerado sucesso o aumento no número dessas variáveis. 
 
Status: Aguardando aprovação da proposta 
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Meta prevista: Desenvolvimento da capacidade de comunicação e formação de recursos 
humanos 
 
Avaliação do sucesso e mensuração quantitativa do cumprimento da meta: Será 
formulado um questionário avaliando o nível de satisfação da atividade (bom, regular, ruim). 
Será considerado um sucesso se a classificação “bom” obtiver aceitação maior do que 50%. 
 
Status: Aguardando aprovação da proposta 

Meta prevista: Estabelecimento e implantação de estratégias de inovação tecnológica nas 
propriedades de bovinocultura. 
 
Avaliação do sucesso e mensuração quantitativa do cumprimento da meta: Será 
formulado um questionário avaliando o nível de satisfação do produtor para esse item (bom, 
regular, ruim). Será considerado um sucesso se a classificação “bom” obtiver aceitação maior 
do que 50%. 
 
Status: Aguardando aprovação da proposta 

Etapa 3. Empregabilidade aos residentes e longevidade no exercício da profissão 

Meta prevista: Gerar condições de empregabilidade aos residentes 
  
Avaliação do sucesso e mensuração quantitativa do cumprimento da meta: Será 
sucesso se após os 12 meses da ação houver contratação de número superior a 50% dos 
residentes. 
 
Status: Aguardando aprovação da proposta 

Etapa 4. Conclusão dos trabalhos e prestação de contas 

Meta prevista: Confecção de relatórios parciais e finais para conclusão da proposta 
 
Avaliação do sucesso e mensuração quantitativa do cumprimento da meta: Será 
considerado um sucesso a aprovação na integralidade dos relatórios. 
 
Status: Aguardando aprovação da proposta 

 

 

11. IMPACTOS ESPERADOS Descrever de forma clara quais os impactos esperados com a 

execução do projeto e como esses impactos poderão ser verificados.  

A construção de uma proposta assertiva no dimensionamento e exequível culmina no 

sucesso e na garantia de satisfação dos envolvidos. Neste sentido, acreditamos que o modus 

operandi dessa proposta atende esses quesitos, uma vez que produzirá aumento de 

produtividade e de lucro aos produtores rurais através da transferência de tecnologia e 

aproximação da Universidade às Empresas e produtores; haverá também maior controle das 

informações e organização financeira das propriedades. Por outro lado, será construído um 

processo sustentável de aprendizado e de aprimoramento profissional aos Residentes, 

podendo inclusive gerar mais oportunidades futuras, uma vez que as relações construídas 

nessa proposta poderá ser renovada futuramente. E, por fim, as Empresas terão a 

possibilidade de ajustar processos internos e de expansão, uma vez que a parceria com a 

Universidade poderá apontar o caminho para maior sucesso no ramo. 
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Vale destacar que esses resultados poderão ser mensurados ao final da proposta, uma 

vez que para cada etapa e meta está prevista uma forma de avaliação e mensuração do 

sucesso, podendo inclusive servir de material para ajustes futuros.  

 

 

12. CRONOGRAMA FÍSICO  

Abaixo segue o Quadro 6, onde estão descritas as atividades relacionadas ao Programa 

de Residência, bem como o Quadro 7 contendo a cronologia das aplicações financeiras. 

 

Quadro 6. Cronograma de execução das atividades previstas no Programa de Residência 

Profissional Agropecuária para Assistência Produtiva e Reprodutiva Animal  

 

Atividade Período de Execução 
 (Previsão) 

Elaboração da proposta Prévio ao início da proposta 

Aprovação da proposta (interna e MAPA) Prévio ao início da proposta 

Seleção de candidatos Prévio ao início da proposta 

Apresentação do Residente junto à Unidade Residente Até 15 dias após a assinatura da 
proposta 

Atendimento às propriedades rurais pelo Residente ou 
remotamente pelo Professor Orientador 

do 1º mês ao 12º mês 

Estudos de materiais e literatura correlata pelos 
Residentes 

do 1º mês ao 12º mês 

Encontros online dos Residentes com os discentes de 
Zootecnia 

entre 6º e 7º meses 

Reuniões com a equipe de trabalho Mensal 

Visita às Unidades Residentes 3º mês e 9º mês 

Elaboração de relatórios parciais e finais Mensal 

 

Quadro 7. Cronograma de aplicação financeira previstas no Programa de Residência 

Profissional Agropecuária para Assistência Produtiva e Reprodutiva Animal  

 

Elementos previstos no orçamento Mês/Ano Valor (R$) 

Bolsas (Residente + Orientador) e 
Aquisição do Notebook  

Nov/20 15.700,00 

Bolsas (Residente + Orientador)  Dez/20 11.200,00 

Bolsas (Residente + Orientador) e Visita 
à Unidade Residente (diárias + 

combustível)  

Jan/21 14.522,08 
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Bolsas (Residente + Orientador) Fev/21 11.200,00 

Bolsas (Residente + Orientador) Mar/21 11.200,00 

Bolsas (Residente + Orientador) Abr/21 11.200,00 

Bolsas (Residente + Orientador) Mai/21 11.200,00 

Bolsas (Residente + Orientador) Jun/21 11.200,00 

Bolsas (Residente + Orientador) e Visita 
à Unidade Residente (diárias + 

combustível)  

Jul/21 14.522,08 

Bolsas (Residente + Orientador) Ago/21 11.200,00 

Bolsas (Residente + Orientador) Set/21 11.200,00 

Bolsas (Residente + Orientador) Out/21 11.200,00 

Total 145.544,16 

 

13. Aceite das regras do Programa de Residência Profissional Agrícola e do Edital de 

Chamamento Público 

 

Os documentos de aceite das partes envolvidas estão apresentadas em anexo 


