
PROGRAMA - 6 de novembro 
 

07:30 às 08:30  Inscrições 
08:00  Cerimônia de abertura 

 Lançamento de livro 
 

Painel: Um novo olhar na transferência e adoção de tecnologias 
08:30 às 10:00 Adoção e inovação: desafios para a pesquisa e a sociedade 
Antônio Márcio Buainain (Instituto de Economia - UNICAMP/Brasil) 
 
10:00 às 10:20 - Divulgação dos posters 
10:20 às 10:45 - Prosa e café (Sessão de posters) 
 
10:45 às 12:00 Inovação aberta como estratégia para alavancar a adoção e o impacto das tecnologias: o modelo de gestão 
PD&I da Embrapa 
Bruno Brasil (Secretário de Pesquisa e Desenvolvimento - Embrapa/Brasil) 
 
Almoço (12h – 14h) 
 
14:00 às 15:15 Impactos dinâmicos da adoção de tecnologias agropecuárias na produção, preços e lucratividade na 
cadeia produtiva do leite no Brasil 
André Rozemberg Peixoto Simões (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS/Brasil) 
 
15:15 às 16:30 Da pecuária de precisão à agricultura 4.0: oportunidades e desafios na produção rural 
Camilo Carromeu (Embrapa Gado de Corte/Brasil) 
 
16:30 às 17:00 - Sessão de posters 
 
17:00 às 19:00 MINI CURSO GRATUITO - Diagnóstico comportamental da atividade produtiva – BCAP (vagas limitadas) 
Francisco Eduardo de Castro Rocha (Embrapa Cerrados/Brasil) 



 

PROGRAMA - 7 de novembro 
 
08:30 às 09:45 Adoção de tecnologias de saúde e bem-estar animal 
Luiza Toma (SRUC/Escócia) 
 
09:45 às 10:00 - Divulgação dos posters 
10:00 às 10:30 - Prosa e café (Sessão de posters) 
 
10:30 às 12:00 Desafios e oportunidades na adoção de sistemas de integração: lições do Brasil e outros 
Rachael Garrett (ETH Zurique/Suíça) 
 
Almoço (12h – 14h) 
 

Painel: Metodologia e abordagens na pesquisa em adoção de tecnologias 
14:00 às 15:15 Determinantes da adoção de tecnologias inovadoras para a produção de grãos. Uma abordagem usando 
um modelo de equações estruturais aplicado a dados colhidos em levantamento de campo. 
Luiza Toma (SRUC/Escócia) 
 
15:15 às 15:45 - Sessão de posters 
 
15:45 às 17:00 Teoria do comportamento planejando: pressupostos, aplicações e limitações 
João Rossi Borges (Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD/Brasil) 
 
 
17:00 às 18:15 O modelo de árvore de decisão etnográfica nos estudos de adoção de tecnologias 
Mariana de Aragão Pereira (Embrapa Gado de Corte/Brasil) 
 
18:30 às 21:30 CONFRATERNIZAÇÃO - ingressos à venda na Secretaria (por adesão) 
 



PROGRAMA - 8 de novembro 
 

Painel: Troca de experiências e conhecimentos 
08:30 às 09:45 Fatores que afetam a adoção de tecnologias na bovinocultura de corte no Rio Grande do Sul, Brasil 
Matheus Dill (Universidade Federal de Pernambuco/Brasil) 
 
09:45 às 10:00 - Divulgação dos posters 
10:00 às 10:30 - Prosa e café (Sessão de posters) 
 
10:30 às 12:00 Fatores que afetam a adoção de tecnologias na bovinocultura de corte na Província de Corrientes, 
Argentina 
Silvana Giancola (Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária - INTA/Argentina) 
 
Almoço (12h – 14h) 
 
14:00 às 15:15 Influência das características da tecnologia e dos objetivos dos produtores no comportamento de adoção 
de tecnologias 
Mariana de Aragão Pereira (Embrapa Gado de Corte/Brasil) 
 
15:15 às 15:45 - Sessão de posters 
 
15:45 às 17:00 Estratégias de sucesso para uma ampla adoção de pastagens consorciadas de gramíneas e leguminosas, 
em sistemas intensivos de produção de gado de corte da Amazônia brasileira 
Judson Ferreira Valentim (Embrapa Acre/Brasil) 
 
17:00 às 18:00 Mesa redonda com palestrantes - Definição correta de prioridades: como a agropecuária brasileira pode 
beneficiar-se das pesquisas em adoção de tecnologias? 
Moderadora: Mariana de Aragão Pereira (Embrapa Gado de Corte/Brasil) 
 
18:00 às 18:15 Cerimônia de encerramento: Principais lições do Simpósio 


