
 
 

 

 

PLANO DE CAPACITAÇÃO 

Programa ABC Corte: Atualização em Produção intensiva sustentável de bovinos de corte. 

Ciclo de capacitação: 2022/2023 

Carga horária: 72 h (52h teoria e 20h prática) 

1. EMENTA 

 

Metodologia ABC Corte (diagnóstico, planejamento e avaliação de sistemas produtivos). 

Escolha de áreas e benfeitorias (dimensionamento de estruturas). Calagem e adubação. 

Manejo do pastejo. Pragas, doenças e daninhas de pastagens. Planejamento alimentar. 

Apresentação de projetos. 

 

2. CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PERFIL DO EGRESSO 

 

A atualização tecnológica contribuirá para que o egresso atue de forma ampla e 

promova mudanças em sistemas produtivos de bovinos de corte. 

 

3. CONTEÚDO 

 

Apresentação das linhas gerais do projeto sobre sistemas de produção de bovinos de 

corte a ser elaborado, apresentado, discutido, ajustado (se pertinente) e executado pelos 

técnicos. Metodologia ABC Corte (diagnóstico, planejamento e avaliação de sistemas 

produtivos). Escolha de áreas e benfeitorias (dimensionamento de estruturas). Calagem e 

adubação. Manejo do pastejo. Métodos para ajuste de lotação animal em pastagens. 

Pragas, doenças e daninhas de pastagens. Planejamento alimentar. Apresentação e 

discussão de projetos. 

4. PADRÕES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

A avaliação da aprendizagem será contínua e abrangente por meio da análise 

do projeto apresentado, das atividades executadas e dos resultados 

alcançados. A evolução entre o projeto proposto inicialmente, melhorias/ajustes 

no planejado e os resultados alcançados também será observada para verificar 

a evolução do técnico.  

4.1. Critérios de avaliação 

A avaliação será feita da seguinte forma: 



 
 

 

Nota da 1a avaliação (nota máxima: 10,0 pontos): 

● - Avaliação do projeto escrito (planejamento da URT) – nota máxima: 

5,00 pontos. Nesta avaliação serão considerados os seguintes quesitos: 

o Quantidade e qualidade das informações – 3,00; 

o Coerência e organização das informações – 1,00; 

o Apresentação das informações (gráficos, tabelas, fotos – 

quantidade e qualidade) – 1,00. 

● - Apresentação do projeto para participantes e supervisores – nota 

máxima: 2,00 pontos – onde serão avaliadas a forma e a clareza com 

que as informações do projeto foram apresentadas. Nesta apresentação 

serão considerados os seguintes quesitos: 

o Tempo usado para apresentação – 0,50; 

o Quantidade, qualidade e organização das informações 

apresentadas e coerência com a parte escrita – 1,00 

o Qualidade da apresentação, meios usados para 

apresentar/abordar o conteúdo (inovações, surpresas, etc) – 0,50 

● - Perguntas direcionadas ao técnico para medir grau de conhecimento 

(feitas pelos supervisores e demais participantes) – valor máximo: 3,00 

pontos. 

 

● As notas dos técnicos serão apresentadas, justificadas e discutidas logo após a 

finalização das apresentações. 

 

Nota da 2a avaliação (nota máxima: 10,0 pontos): 

● - Avaliação do relatório com as atividades executadas e os resultados 

alcançados – nota máxima: 5,00 pontos. Nesta avaliação serão 

considerados os seguintes quesitos: 

o Quantidade e qualidade das informações – 3,00; 

o Coerência e organização das informações – 1,00; 

o Apresentação das informações (gráficos, tabelas, fotos – 

quantidade e qualidade) – 1,00. 

● - Apresentação do relatório para técnicos e supervisor – nota máxima: 

2,00 pontos – onde serão avaliadas a forma e a clareza com que as 



 
 

 

informações do relatório foram apresentadas. Nesta apresentação serão 

considerados os seguintes quesitos: 

o Tempo usado para apresentação – 0,50; 

o Quantidade, qualidade e organização das informações 

apresentadas e coerência com a parte escrita – 1,00 

o Qualidade da apresentação, meios usados para 

apresentar/abordar o conteúdo (inovações, surpresas, etc) – 0,50 

● - Perguntas direcionadas ao técnico para medir grau de conhecimento 

(feitas pelo supervisor ou técnicos) – valor máximo: 3,00 pontos. 

● As notas dos técnicos serão apresentadas, justificadas e discutidas logo após a 

finalização das apresentações. 

 

 

● A nota final é a média aritmética dessas duas avaliações, sendo considerado 

aprovado o técnico que obtiver média final igual ou superior a 7,00 e que tenha presença 

igual ou superior a 75% nas atividades previstas nesse plano. 

● Nos dias do 4o módulo haverá a apresentação e discussão do projeto da URT 

(planejamento) elaborado pelos técnicos. Cada técnico fará a apresentação oral (15 

minutos para cada técnico, sendo 10 para apresentação e 5 para perguntas). Após essa 

apresentação e discussão o técnico, com apoio de técnicos da Embrapa ou contratados 

por ela, fará os devidos ajustes no projeto visando a melhoria do mesmo. 

 

● Nos dias do módulo 6 haverá a apresentação oral do relatório com as atividades 

executadas e os resultados alcançados na URT seguida de discussão com os demais 

técnicos e supervisores da Embrapa e contratados por ela (apresentação oral) pelos 

técnicos. 

 

● O projeto escrito (planejamento da URT) e o relatório escrito da URT deverão ser 

enviados para o email do respectivo supervisor no mínimo sete dias antes da 

apresentação oral. 

 

● Todos os documentos a serem apresentados deverão seguir os modelos 

fornecidos pelo Programa ABC Corte: diagnóstico, planejamento e planilha de 

acompanhamento. Contudo, melhorias poderão ser incorporadas a esses modelos. 
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6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

DATA CONTEÚDOS METODOLOGIA RECURSOS AVALIAÇÃO 

Dia 

08/03/22   

Módulo 1 

-  Apresentações pessoais; 

- Apresentação, discussão e validação ou alteração 

do plano de ensino; Definição de critérios e regras do 

curso. 

- Apresentação das linhas gerais do projeto sobre 

sistemas de produção de bovinos de corte a ser 

elaborado, apresentado, discutido, ajustado (se 

pertinente) e executado pelos técnicos 

(apresentação oral e escrita). 

 

- Metodologia ABC Corte. 

Aulas expositivas 

dialogadas. 

 

Disponibilizar conteúdos 

complementares aos 

assuntos apresentados e 

discutidos. 

 

Documento orientador do 

projeto disponibilizado 

aos técnicos. 

Data show, 

quadro 

branco e 

pincel. 

Não haverá 

avaliação neste 

dia. 

Dia 

09/03/22   

Módulo 1 

Escolha da área a ser intensificada e benfeitorias 

(dimensionamento de estruturas e ajustes na 

pastagem). 

 

Visita a uma Unidade de Referência Tecnológica do 

Programa ABC Corte. 

Aulas expositivas 

dialogadas. 

 

Disponibilizar conteúdos 

complementares aos 

assuntos apresentados e 

discutidos. 

Data show, 

quadro 

branco e 

pincel. 

 

URT. 

Não haverá 

avaliação neste 

dia. 



 
 

 

11/03/22 a 

08/08/22 

Módulo 2 

Diagnóstico e planejamento da URTs 

Será realizado 

presencialmente 

(limitado a 8 horas/1 dia 

de visita) na propriedade 

escolhida pelo técnico e 

virtualmente (contínuo) 

com acompanhamento 

do técnico da Embrapa 

ou contratado por ela. 

URT, 

ferramentas 

do 

Programa 

ABC Corte. 

Não haverá 

avaliação neste 

dia.  

09/08/22 

Manhã 

Módulo 3 

Calagem e adubação 

Aulas expositivas 

dialogadas. 

 

Disponibilizar conteúdos 

complementares aos 

assuntos apresentados e 

discutidos. 

 

 

Data show, 

quadro 

branco e 

pincel. 

Não haverá 

avaliação neste 

dia. 

09/08/22 

Tarde 

Módulo 3 

Manejo do pastejo 

Aulas expositivas 

dialogadas. 

 

Data show, 

quadro 

branco e 

Não haverá 

avaliação neste 

dia. 



 
 

 

Disponibilizar conteúdos 

complementares aos 

assuntos apresentados e 

discutidos. 

 

 

pincel. 

10/08/22 

Manhã 

Módulo 3 

Pragas, doenças e plantas daninhas em pastagens 

Aulas expositivas 

dialogadas. 

 

Disponibilizar conteúdos 

complementares aos 

assuntos apresentados e 

discutidos. 

 

 

Data show, 

quadro 

branco e 

pincel. 

Não haverá 

avaliação neste 

dia. 

10/08/22 

Tarde 

Módulo 3 

Planejamento alimentar em um sistema de produção 

de bovinos de corte 

Aulas expositivas 

dialogadas. 

 

Disponibilizar conteúdos 

complementares aos 

assuntos apresentados e 

Data show, 

quadro 

branco e 

pincel. 

Não haverá 

avaliação neste 

dia. 



 
 

 

discutidos. 

 

 

11/08/22 

Módulo 4 

Apresentação e discussão do diagnóstico e 

planejamento das URTs 

Apresentação feita pelos 

técnicos com posterior 

discussão pelos demais 

técnicos e técnicos da 

Embrapa e contratados 

por ela 

Data show, 

quadro 

branco e 

pincel. 

 

Avaliação 

conforme item 

4. 

12/08/22 a 

10/07/23 

Módulo 5 

Ajustes nos planejamentos das URTs e 

acompanhamento da execução das atividades. 

Será realizado 

presencialmente 

(limitado a 8 horas/1 dia 

de visita) na propriedade 

escolhida pelo técnico e 

virtualmente (contínuo) 

com acompanhamento 

do técnico da Embrapa 

ou contratado por ela. 

URT, 

ferramentas 

do 

Programa 

ABC Corte. 

Não haverá 

avaliação neste 

dia.  

07/03/23 

Módulo 7 

Aprofundamento em temas técnicos escolhidos pelos 

participantes. 

Aulas expositivas 

dialogadas. 

 

Data show, 

quadro 

branco e 

Não haverá 

avaliação neste 

dia. 



 
 

 

Disponibilizar conteúdos 

complementares aos 

assuntos apresentados e 

discutidos. 

 

 

pincel. 

08/03/23 

Módulo 7 

Aprofundamento em temas técnicos escolhidos pelos 

participantes. 

Aulas expositivas 

dialogadas. 

 

Disponibilizar conteúdos 

complementares aos 

assuntos apresentados e 

discutidos. 

 

 

Data show, 

quadro 

branco e 

pincel. 

Não haverá 

avaliação neste 

dia. 

11/07/23 

Módulo 8 

Apresentação e discussão dos resultados 

alcançados nas URTs 

Apresentação feita pelos 

técnicos com posterior 

discussão pelos demais 

técnicos e técnicos da 

Embrapa e contratados 

por ela 

Data show, 

quadro 

branco e 

pincel. 

 

Avaliação 

conforme item 

4. 



 
 

 

12/07/23 

Módulo 8 

Apresentação e discussão dos resultados 

alcançados nas URTs 

Apresentação feita pelos 

técnicos com posterior 

discussão pelos demais 

técnicos e técnicos da 

Embrapa e contratados 

por ela 

Data show, 

quadro 

branco e 

pincel. 

 

Avaliação 

conforme item 

4. 

 

 

 


