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Apresentação
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Uma instituição de ciência, tecnologia e inovação
deve ter sua estrutura de governança e de gestão
pautada por um Posicionamento Estratégico que a
norteie para o futuro. Buscamos a sustentação em
pilares que suportem essa visão de futuro.

Visamos aqui apresentar não só nossos
compromissos com os mais elevados padrões de
atendimento, como também fortalecer a confiança
na administração pública e a nossa credibilidade
perante a sociedade e o cidadão brasileiro.

Para que essa visão tenha impacto na cadeia de
valor, a qual estamos inseridos, faz-se necessária a
realização de uma Gestão da Qualidade e
promoção da busca pela Excelência em Gestão.

Como instituição âncora à cadeia produtiva da
carne bovina, muito temos contribuído para o
desenvolvimento e o sucesso da pecuária bovina
nos trópicos, ofertando à sociedade brasileira uma
carne segura e de qualidade superior. Hoje, em
cada fazenda, em cada bife consumido no Brasil e
em parte do mundo importador de carne há um
pouco das tecnologias e serviços da Embrapa Gado
de Corte.

Desta forma, nossa atuação está focada em
resultados por meio de tecnologias, produtos,
processos, conhecimentos e serviços gerados pela
Embrapa Gado de Corte.
Esta Carta dispõe os principais serviços prestados
pela Embrapa Gado de Corte à sociedade
brasileira. Ela conta com informações específicas
para diferentes tipos de serviços, desde a
descrição, o contato, como acessá-los, até os
prazos para atendimento. São atendimentos,
cursos, visitas, feiras e outros serviços relacionados
à cadeia produtiva da pecuária de corte.

Bom proveito!

Cleber Oliveira Soares
Chefe-Geral da Embrapa Gado de Corte
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O que é a Carta de Serviços da Embrapa Gado de Corte?
A Carta de Serviços da Embrapa Gado de Corte é um
documento elaborado por esta Unidade da Embrapa
que tem por objetivo informar aos cidadãos quais os
serviços que prestamos à sociedade, como ela pode ter
acesso a esses serviços e ressaltar os nossos

compromissos com os mais elevados padrões de
atendimento.
Buscamos, também, por meio desta iniciativa, fortalecer
a confiança na administração pública e a credibilidade
de nossas ações perante a sociedade.
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Conheça esta Unidade da Embrapa
A Embrapa Gado de Corte foi criada em 1974 e é
uma das 46 unidades descentralizadas da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
Também denominada Centro Nacional de Pesquisa
de Gado de Corte, a unidade mantém cooperação
técnica e científica com o Sistema Nacional de
Pesquisa Agropecuária - SNPA e com instituições da
Europa, América do Norte, Ásia, África, Austrália e
América do Sul. O Centro mantém integração, na
área de ensino, com instituições de formação
superior e escolas agrotécnicas, bem como com
entidades diretamente ligadas ao setor
agropecuário.
Localizada em Campo Grande, Mato Grosso do
Sul, a Embrapa Gado de Corte tem sua sede em
uma área de 3.081 hectares, a 15 km do centro
da cidade. Uma segunda área a 40 km de Campo
Grande, com 1.612 hectares, também é usada
para pesquisas. Da área total, 37% está registrada
como área preservada de acordo com as normas

ambientais brasileiras. Campos experimentais,
rebanhos puros, bancos de germoplasmas,
coleções biológicas, laboratórios, casas de
vegetação, câmaras climáticas, biblioteca, centro
de informática e outras benfeitorias de apoio
constituem um complexo onde atua uma equipe
transdisciplinar de 230 empregados – 56 dos
quais são pesquisadores e, destes, 95% são
Doutores.
As principais áreas de atuação da unidade são:
Pastagens, Nutrição Animal, Melhoramento
Animal, Meio Ambiente, Sanidade Animal, Pecuária
de Precisão, Análise de Risco, Gestão da Cadeia
Produtiva e de Propriedades, Socioeconomia,
Sistemas de Produção Integrados, Produção de
Ovinos e Tecnologias para Couros e Peles.
As tecnologias, produtos, processos, serviços e
inovações desenvolvidas e as atuações em
transferência de tecnologia também merecem
destaque.
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AI - Articulação Internacional
CAE - Comitê Assessor Externo
CEUA - Comissão de Ética para o Uso de Animais
Ch Adm - Chefia Adjunta de Administração
Ch Geral - Chefia Geral
Ch P&D - Chefia Adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento
Ch TT - Chefia Adjunta de Transferência de Tecnologia
CIBIO - Comissão Interna de Biossegurança
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CLGA - Comitê Local de Gestão Ambiental
CLP - Comitê Local de Publicações
CLPI - Comitê Local de Propriedade Intelectual
CLSI - Comitê Local de Segurança da Informação
CTI - Comitê Técnico Interno
GPA - Grupo de Pesquisa Animal
GPV - Grupo de Pesquisa Vegetal
GSP - Grupo de Sistemas de Produção

CLSI

Ch Adm

CLP

GPA

CLGA

Ch TT

Ch P&D

GPV

CIPA

SPAT

SGP

SPS

SOF

SGI

SMV

SPA

SCE

SCEFM

NAP - Núcleo de Apoio à Programação
NCO - Núcleo de Comunicação Organizacional
NDI - Núcleo de Desenvolvimento Institucional
NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação
SCE - Setor de Gestão de Campos Experimentais
SCEFM - Setor de Gestão do Campo Experimental da Fazenda
Modelo
SGI - Setor de Gestão da Infraestrutura
SGP - Setor de Gestão de Pessoas
SIPT - Setor de Implementação da Programação de Transferência
de Tecnologia
SMV - Setor de Gestão de Máquinas e Veículos
SOF - Setor de Gestão Orçamentária e Financeira
SPA - Setor de Gestão de Produção Animal
SPAT - Setor de Prospecção e Avaliação de Tecnologias
SPS - Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos
UGQ - Unidade de Garantia de Qualidade

Acesse a Embrapa Gado de Corte
Recepção da Embrapa Gado de Corte
Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
Campo Grande-MS - 79106-550
Tel. (67) 3368-2000/
Fax (67) 3368-2150
Expediente:
Segunda a Sexta,
7h30 às 11h30 / 12h30 às 16h30
Na internet:
www.embrapa.br/gado-de-corte
Posição geográfica:
20°26'39''S
54°43'24,6''W
Altitude: 525 metros acima do mar
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SERVIÇOS
Os serviços apresentados a seguir são prestados pela Embrapa Gado de Corte.

NOSSO PORTAL
Com o propósito de facilitar a comunicação com seu
público e o acesso às informações da Unidade, o
Portal da Embrapa Gado de Corte reúne todas as
informações sobre as tecnologias, produtos e serviços
oferecidos por esta Unidade da Embrapa. Nele você
poderá encontrar desde informações atualizadas, por
meio de notícias e artigos, até cursos, projetos,
parcerias, publicações disponíveis para download,
além de orientações para entrar em contato conosco.
Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
Os interessados poderão acessar, por meio de
qualquer navegador em seu computador, tablet ou
celular, o endereço www.embrapa.br/gado-de-corte.

Site: www.embrapa.br/gado-de-corte
Contato: Embrapa Gado de Corte
Telefone: (67) 3368-2000
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Tempo médio para resposta:
Imediato.

ATENDIMENTO À IMPRENSA 10
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Atendemos presencialmente, por telefone ou e-mail
as demandas de atores e veículos de comunicação
nacionais e internacionais para orientações,
informações e esclarecimentos sobre a cadeia
produtiva da pecuária de corte.
Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
O Núcleo de Comunicação Organizacional, por meio
de suas jornalistas, está à disposição para
esclarecimentos referentes a assuntos relacionados à
Empresa, à Unidade e às pesquisas aqui
desenvolvidas.

Contato:
E-mail: gado-de-corte.imprensa@embrapa.br
Telefones: (67) 3368.2144 /3368.2142 / 3368.2203
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Site: www.embrapa.br/fale-conosco/sac
Tempo médio para resposta: 1 dia.

Foto: Arquivo Embrapa

VISITAS TÉCNICAS 10

Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
Os interessados poderão agendar sua visita pelo
site. A partir do agendamento, compatibilizamos a

data com a disponibilidade do técnico e organiza-se
a programação.
Contato: Setor de Implementação e Programação
da Transferência de Tecnologia - SIPT
Telefone: (67) 3368-2141
Site: http:/old.cnpgc.embrapa.br/unidade/visitas/
inscricao.php
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Tempo médio para resposta: 2 dias.
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Estamos preparados para receber visitas com objetivo
de avaliar e discutir resultados, informar avanços
técnico-científicos, planejar ações de pesquisa,
transferência de tecnologias, integração de diferentes
instituições para dar suporte à cadeia produtiva da
pecuária de corte, entre outras ações. As visitas são
destinadas a produtores, pesquisadores, técnicos da
extensão rural, profissionais do agronegócio,
professores e acadêmicos.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – SAC
Através deste serviço o cidadão pode fazer uma
pergunta técnica, pedir informações sobre as
soluções tecnológicas da Embrapa ou entrar em
contato com nossos centros de pesquisa.
Aqui, na Embrapa Gado de Corte, por meio
eletrônico, respondemos às informações sobre as
soluções tecnológicas relacionadas à cadeia
produtiva da pecuária de corte.

as soluções tecnológicas da Embrapa que
estiverem sendo divulgadas ou entrar em contato
com nossos centros de pesquisa.
Site: www.embrapa.br/fale-conosco/sac
Tempo médio para resposta: Até 8 dias corridos.

Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
O cidadão poderá acessar o portal
www.embrapa.br/fale-conosco/sac e fazer a sua
pergunta, tirar sua dúvida, pedir informações sobre

ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL
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Estamos preparados para receber visitantes
estrangeiros e atendê-los da melhor maneira. Com
o propósito de facilitar o agendamento de visitas
internacionais, o solicitante pode acessar o Portal
da Embrapa Gado de Corte e preencher dois
formulários que serão posteriormente enviados
para a confirmação da visita e elaboração de
programa técnico que atenda à demanda do
solicitante.
Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:

Os interessados poderão fazer contato com a área
de Articulação internacional.
Contato: Área de Articulação Internacional
E-mail: cnpgc.ci@embrapa.br
Telefone: (67) 3368-2052
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 – 12h30
às 16h30
Tempo médio para resposta: 2 dias.

ESPAÇO TECNOLÓGICO 7
O Espaço Tecnológico - Casa Gado de Corte - tem
como objetivo difundir os conhecimentos e
tecnologias geradas pela pesquisa agropecuária e
promover ações educativas que visam oferecer
orientações e despertar os estudantes para a
importância da ciência e tecnologia em pecuária de
corte para a qualidade de vida do cidadão
brasileiro. São utilizados recursos audiovisuais,
como vídeos, painéis, microscópios e outros
instrumentos, que estimulam a experimentação e a
interdisciplinaridade no campo da divulgação
científica.

Contato: Setor de Implementação e Programação
da Transferência de Tecnologia - SIPT
Telefone: (67) 3368-2141
Site: www.embrapa.br/gado-de-corte
Agendamento:
http://www.cnpgc.embrapa.br/unidade/
visitas/inscricao.php
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS

Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:

Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30

O cidadão poderá agendar sua visita por telefone,
presencialmente ou pelo site. A partir do

Tempo médio para resposta: 2 dias.

agendamento, será compatibilizada a data com a
disponibilidade do técnico para o atendimento.

15
Carta de Serviços da Embrapa Gado de Corte

Foto: Arquivo Embrapa

TESTE PARA RECOMENDAÇÃO DE CONTROLE DO CARRAPATO-DO-BOI 9
O carrapato-do-boi é um ectoparasita que
determina graves prejuízos à pecuária bovina
especialmente pelo fato deste se alimentar de
sangue e transmitir agentes de doenças aos
bovinos.
A escolha correta de um carrapaticida que controle
o carrapato-do-bovinos é uma das principais
preocupações dos produtores rurais. Esta escolha
deve ser feita por meio de testes específicos, uma
vez que, embora os carrapatos sejam da mesma
espécie, cada propriedade possui uma população
diferente de carrapatos, selecionada de acordo
com os produtos químicos com os quais teve
contato.
No entanto, a determinação do carrapaticida mais
adequado para uma propriedade deve ser
acompanhada de informações sobre a melhor
época para se controlar o carrapato e como
preparar e aplicar o carrapaticida de forma
adequada. Com estes três procedimentos –

determinação do produto apropriado, aplicação no
momento certo e de forma correta – é possível
manter os carrapatos sob controle, reduzindo os
prejuízos causados por estes parasitas.
Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
Os interessados devem entrar em contato com o
laboratório através do site, preencher a ficha e
encaminhá-la juntamente com o material biológico.
Site: http://cloud.cnpgc.embrapa.br/controle-docarrapato-ms/
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Tempo médio para resposta: 7 dias.
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BIBLIOTECA 10
A Biblioteca da Embrapa Gado de Corte conta com
um rico acervo de obras e periódicos relacionados
à área de atuação da Unidade, todo o material
publicado está na Biblioteca.
Sua instalação conta com uma infraestrutura capaz
de receber pesquisadores, alunos e interessados
que desejem usufruir deste acervo no local.
Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
O cidadão poderá agendar sua visita por telefone
ou comparecer pessoalmente.
Os interessados poderão ainda consultar o Ainfo
que é um sistema informatizado para gestão de
acervos impressos e digitais de bibliotecas e está à
disposição dos usuários por meio de uma avançada
interface de buscas, na qual são apresentados
registros referenciais e texto integral.

Acesse:
https://www.agropediabrasilis.cnptia.embrapa.br/
web/ainfo/home.
Também estão disponíveis os acessos a todas as
bibliotecas da Embrapa por meio do BDPA - Base
de Dados da Pesquisa Agropecuária
(http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/).
Contato:
Telefone: (67) 3368-2046
E-mail: cnpgc.biblioteca@embrapa.br
Site: www.embrapa.br/gado-de-corte
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Tempo médio para resposta: 1 dia.
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PROGRAMAS DE TELEVISÃO
A Embrapa Gado de Corte realiza parcerias com
canais de televisão que busquem viabilizar programas
e quadros em sua programação que tenham o
objetivo de atualizar a sociedade sobre as
tecnologias, produtos, processos e serviços gerados
pela Unidade, além de informar sobre temas atuais
de interesse do mercado agropecuário.

TECNOLOGIA E PRODUÇÃO
Parceria desenvolvida entre a Embrapa Gado de
Corte e o Canal do Boi. Para acessar os programas:
www.youtube.com/user/embrapacnpgc.
Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
Os interessados poderão entrar em contato por email ou telefone.
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Contato: SBA - Sistema Brasileiro do Agronegócio
Telefone: (67) 2107-8700
Site: http://www.sba1.com/fale-conosco
Endereço: Rua Santa Catarina, 1265 - Cel. Antonino
79011-260
Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 8h às 11h - 13h às 17h
Tempo médio para resposta: 15 dias.

Foto: Rodrigo Alva

CURSOS / TREINAMENTOS / CAPACITAÇÕES
CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 10
Curso presencial destinado a produtores,
pesquisadores, técnicos da extensão rural,
profissionais do agronegócio, professores e
acadêmicos com objetivo de capacitar
trabalhadores na técnica de inseminação artificial
em bovinos.
Conteúdo:

Carga horária: 40 horas.

O curso é realizado pela Embrapa Gado de Corte
em parceria com a Produção Consultoria Rural. Os
interessados deverão entrar em contato por
telefone ou presencialmente e informar-se sobre
os períodos em que os cursos serão realizados.
Inscrições: Produção Consultoria Rural
Rua 25 de Dezembro, 1386 - Centro
79010-220
Campo Grande - MS
Telefone: (67) 3321-5800
www.producaorural.com.br
Local de Realização: Embrapa Gado de Corte
Avenida Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande - MS
Contato: Setor de Implementação e Programação
da Transferência de Tecnologia - SIPT
Telefone: (67) 3368-2141
E-mail: marilene.veiga@embrapa.br
Site: www.embrapa.br/gado-de-corte
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Tempo médio para resposta: 5 dias.
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- Conceito, vantagens e desvantagens da
inseminação artificial;
- Anatomia e fisiologia do aparelho genital/
reprodutivo da vaca;
- Implantação da inseminação artificial;
- Materiais necessários para prática da inseminação
artificial;
- Reconhecimento da vaca no cio;
- Horário da inseminação artificial;
- Uso do sêmen;
- Sequência da inseminação artificial;
- Contenção e higiene;
- Anotação de cios e das inseminações;
- Prática em simuladores e vacas;
- A importância da assistência técnica e do controle
reprodutivo; e
- Avaliação prática do inseminador.

Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:

CURSO DE MELHORAMENTO DE GADO DE CORTE GENEPLUS 14
Este é um curso presencial destinado à rede de
assistência técnica oficial e privada, gerentes de
empreendimentos pecuários, associações de
criadores e centrais de inseminação, criadores e
técnicos em apoio, além de engenheiros-agrônomos,
médicos-veterinários, zootecnistas, administradores e
estudantes de ciências agrárias (dois últimos anos).
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Conteúdo:
- Estratégias de diferenciação na cadeia produtiva:
uma abordagem sob o ponto de vista do valor
genético dos animais comercializados;
- Recursos genéticos e planos de melhoramento;
- Ambiência, bem-estar e manejo reprodutivo;
- Manejo sanitário do rebanho;
- Estratégias para intensificação da bovinocultura
de corte: manejo de pastagens e uso de
suplementos alimentares;
- Gestão da fazenda de gado de corte;
- Eficiência nutricional: chave para produção
sustentável de carne bovina;
- Ultrassonografia como suporte para a seleção de
características de carcaça e de qualidade da carne;
- Genética molecular aplicada ao melhoramento
animal;
- Critérios de seleção;
- Programa Embrapa-Geneplus;
- Tratamento dos dados de performance: genética
e ambiente;
- Predição dos valores genéticos: DEPs e acurácia;
- Utilização de dados genômicos no melhoramento
genético;
- O melhoramento animal na era das DEPs:

entendendo conceitos para usar corretamente as
informações disponíveis;
- Biotécnicas reprodutivas para aceleração do
melhoramento genético;
- Definição de pesos econômicos e de índices de
seleção para sistemas de produção de gado de corte;
- Avaliação zootécnica e funcional; e
- O Programa Geneplus: definição, implementação
e retorno ao criador.
Carga horária: 24 horas.
Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
Os interessados poderão entrar em contato por
telefone, presencialmente ou pelo site e informarse sobre os períodos em que os cursos serão
oferecidos.
Local de Realização: Embrapa Gado de Corte
Avenida Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS
Contato: Setor de Implementação e Programação
de Transferência de tecnologia - SIPT
Telefone: (67) 3368-2141
E-mail: marilene.veiga@embrapa.br
Site: www.embrapa.br/gado-de-corte
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Tempo médio para resposta: 5 dias

CURSO DE PASTAGENS 10
Curso presencial com o objetivo de capacitar e
aperfeiçoar conhecimentos para profissionais da
área de Ciências Agrárias em técnicas de formação,
recuperação e manejo de pastagens para aplicá-las
na produção sustentável da pecuária bovina.
Conteúdo:
- Diagnóstico e planejamento da propriedade;
- Formação de pastagens (espécies de forrageiras,
qualidade de sementes, implantação da pastagem,
adubação, pragas, doenças e plantas daninhas);
- Manejo do pastejo (capacidade de suporte,
métodos de pastejo, uso estratégico do pasto,
utilização de leguminosas, adubação);
- Recuperação de pastagens (conceitos e causas,
alternativas de recuperação, adubação); e
- Pastagem: natureza econômica e impactos no
custo da pecuária de corte.

Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
Os interessados poderão entrar em contato por
telefone, presencialmente ou pelo site e informarse sobre os períodos em que os cursos estão
previstos.
Contato: Setor de Implementação e Programação
da Transferência de Tecnologia - SIPT
Telefone: (67) 3368-2141
Site: www.embrapa.br/gado-de-corte/hotsites
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Tempo médio para resposta: 4 dias.

Carga horária: 32 horas.
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Foto: Arquivo Embrapa

CURSO DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA – ILPF 10
Curso presencial, voltado para profissionais das
ciências agrárias, de empresas públicas e privadas
de assistência técnica e extensão rural, estudantes
de pós-graduação e de graduação das ciências
agrárias e outros profissionais com interesse no
tema. Este serviço busca apresentar conceitos,
projetos, técnicas e resultados de sistemas de ILPF.
Conteúdo:
- Caracterização de sistemas de ILPF e seus
componentes;
- Parâmetros e condições para adoção de sistemas
de ILPF;
- Interações entre os componentes de sistemas de
ILPF;
- Técnicas de manejo e gestão adequadas para
sistemas de ILPF;
- Análises bioeconômicas sobre sistemas de ILPF; e
- Projetos de sistemas de ILPF.

Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
Os interessados poderão entrar em contato por
telefone, presencialmente ou pelo site e informarse sobre os períodos em que os cursos serão
realizados.
Contato: Setor de Implementação e Programação
da Transferência de Tecnologia - SIPT
Telefone: (67) 3368-2141
Site: www.embrapa.br/gado-de-corte/hotsites
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30
às 16h30
Tempo médio para resposta: 4 dias.

Carga horária: 24 horas.
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Foto: Arquivo Embrapa

NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (AGROESCOLA)
– Curso de Especialização em Pecuária de Corte
A Embrapa Gado de Corte oferece um curso
presencial em pecuária de corte que tem como
objetivo prover o ensino profissionalizante
agrotécnico de especialização em tecnologias
agropecuárias, dando qualificação e
aperfeiçoamento ao processo de formação de mão
de obra rural.
O curso foi estruturado em cinco módulos,
contendo aulas teóricas e práticas. São turmas de
no máximo 30 alunos, divididos em grupos para as
atividades práticas e uma turma única para o
treinamento teórico.
Treinamento prático: Os alunos participam das
atividades de campo em sistema de rodízio, são
divididos em turmas que passam em todas as
atividades no campo.
Treinamento teórico: Os alunos participam de
cursos ministrados pelos pesquisadores da Embrapa
em diversos temas e especialidades. Os módulos
são: Melhoramento Animal, Sanidade Animal,
Forragicultura e Manejo de Pastagem, Sistemas
integrados de Produção e Ovinocultura.

Carga horária: 1.600 horas.
Inscrição e seleção de alunos:
As inscrições para o processo seletivo são feitas
uma vez por ano geralmente nos meses de
novembro a março, conforme a abertura de edital
publicado pela Fundect.

A abertura das inscrições são divulgadas pelo portal
FUNDECT (SIGFUNDECT) no site.
O curso é restrito a profissionais técnicos em
agropecuária com até três anos de formados até a
data da submissão da inscrição.
O processo seletivo é realizado por meio de duas
fases: (I) Análise de Enquadramento, que consiste
na análise preliminar da documentação dos
candidatos. As inscrições enquadradas serão
divulgadas no SIGFUNDECT e no portal da
FUNDECT; (II) Prova de Conhecimentos (Objetiva e
Redação), que será realizada na data estabelecida
no Cronograma de Execução, em local e horário a
ser publicado no portal da FUNDECT. As provas são
de caráter classificatório e eliminatório.
Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
O cidadão poderá agendar sua visita por telefone,
presencialmente ou pelo site. A partir do
agendamento, compatibilizamos a data com a
disponibilidade do técnico para o atendimento.
Contato: Setor de Implementação e Programação
da Transferência de Tecnologia - SIPT
Telefone: (67) 3368-2209
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550 Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
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Ao final do curso, o aluno recebe um certificado dos
cinco módulos emitido pela Universidade Federal
do Mato Grosso do Sul – UFMS.

4

BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS (BPA) – BOVINOS DE CORTE
Este programa apresenta um conjunto de normas e
de procedimentos a serem observados pelos
produtores rurais que, além de tornar os sistemas
de produção mais rentáveis e competitivos,
asseguram a oferta de alimentos seguros, oriundos
de sistemas de produção sustentáveis.
Para que os produtores rurais tomem
conhecimento do Programa BPA, a Embrapa e as
entidades parceiras vêm desenvolvendo ações de
conscientização dos produtores e de capacitação
de multiplicadores em protocolos de controle de
qualidade. Esses técnicos, especializados em
assistência técnica rural, identificam os pontos que
necessitam de melhorias e auxiliam os produtores
na correção das não conformidades observadas, de
modo a atender os requisitos do Programa BPA.
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Ao adotar o programa Boas Práticas Agropecuárias Bovinos de Corte, o produtor rural poderá identificar
e controlar os diversos fatores que influenciam a
produção, contribuindo para o aumento do desfrute
do rebanho e na redução das perdas. Isso resulta em
sistemas de produção mais competitivos, mediante a

consolidação do mercado interno e a ampliação das
possibilidades de conquista de novos mercados que
valorizam a carne e o couro de alta qualidade.
Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
Os interessados poderão acessar o site ou agendar
uma visita para saberem mais informações sobre o
programa.
Contato:
Telefone: (67) 3368-2059
Site: www.embrapa.br/gado-de-corte ou
http://cloud.cnpgc.embrapa.br/bpa/
E-mail: cnpgc.bpa@embrapa.br
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Tempo médio para resposta: 2 dias.
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DINAPEC – Dinâmica Agropecuária 10
A DINAPEC é uma feira tecnológica anual que tem o
objetivo de transferir as principais tecnologias e
conhecimentos gerados pela Embrapa para seu
público-alvo. A feira vem sendo realizada desde o ano
de 2006 na Embrapa Gado de Corte, em Campo
Grande, MS.
É um evento que permite ao visitante um contato
mais direto com os pesquisadores e técnicos da
Embrapa permitindo uma troca de conhecimentos e
informações que servirão: para o produtor rural
promover melhorias no sistema produtivo; para o
técnico se atualizar com as novas tecnologias; e para
os pesquisadores estarem em contato com os
usuários das tecnologias e obterem demandas que
subsidiarão projetos de pesquisa e desenvolvimento.
Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:

Os interessados poderão acessar o portal
da Unidade
Foto: Arquivo Embrapa
ou o Setor de Implementação da Programação de
Transferência de Tecnologia (SIPIT) para saberem
mais informações sobre o evento.
Contato: Setor de Implementação e Programação da
Transferência de Tecnologia - SIPT
Site: http://cloud.cnpgc.embrapa.br/dinapec/
Telefone: (67) 3368-2038
E-mail: cnpgc.sipt@embrapa.br
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Tempo médio para resposta: 1 dia.
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Foto: Arquivo Embrapa

SOFTWARES E APLICATIVOS
SUPLEMENTA CERTO – BCSS
Este é um aplicativo mobile, disponível para sistema
Android, que avalia as alternativas de suplementação
durante o período de seca usando o modelo BCSS
(Benefício/Custo Suplementação na Seca). Os tipos
de suplementação comparados são o sal mineral com
ureia, a mistura múltipla (proteinado) e a ração de
semiconfinamento.
Para obter as informações, o usuário insere alguns
dados no sistema como data inicial e final da
suplementação, peso vivo inicial, ganho diário de
peso e consumo diário de suplemento. A partir
desses dados, é possível analisar o resultado técnico
e econômico correspondente a cada suplementação.
O resultado técnico permite avaliar o peso vivo final
em quilograma e arroba, o ganho de peso total e o
consumo diário (g/UA, % de PV e g/kg PV). O
resultado econômico consiste em: custos, receita e
lucro adicionais; relação custo/benefício; e produção
de equilíbrio.
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A ferramenta tem como finalidade auxiliar o
pecuarista a potencializar custo-benefício em relação
ao manejo do rebanho no período da seca,
possibilitando a comparação entre produtos de
suplementação disponíveis no mercado aplicados em

Foto: Arquivo Embrapa

sistemas de semiconfinamento e proteinado. Esta
solução tecnológica foi desenvolvida pela Embrapa
em parceria com outras instituições.
Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
Os interessados poderão baixar o aplicativo
gratuitamente via Play Store para o celular. O mesmo
pode ser usado remotamente. Faça uma busca por
Suplementa Certo e baixe o aplicativo.
Contato: Setor de Implementação da Programação
de Transferência de Tecnologia - SIPT
Telefone: (67) 3368-2038
Site: www.embrapa.br/gado-de-corte ou
http://cloud.cnpgc.embrapa.br/suplementa-certo/
Link:https://play.google.com/store/apps/details?id=br.
embrapa.cnpgc.bcss&hl=pt-BR
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Tempo médio para resposta: Imediato.

PANDORA MOBILE
Este aplicativo móvel disponibiliza informações do
sistema Web, provendo acesso rápido às
funcionalidades da plataforma. O aplicativo sincroniza
diversas informações relevantes aos colaboradores
internos de forma que possam ser acessadas offline.
O aplicativo permite acesso aos alertas do sistema
em relação aos aniversariantes da Unidade, às suas
principais notícias, às tecnologias geradas pela
Unidade e à lista de empregados e colaboradores que
formam nossa equipe, possibilitando acessar
rapidamente informações de nosso pessoal e entrar
em contato por chamada telefônica ou e-mail. Uma
vez instalado, o aplicativo também mantêm o usuário
a par das notificações do sistema.
O Pandora Mobile é um software livre disponibilizado
gratuitamente por meio da loja virtual Google Play e
acessível para qualquer pessoa que possua um
celular ou tablet com sistema operacional Android.

Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
Os interessados poderão acessar o site (específico)
para saberem mais informações sobre o programa.
Para baixar o Pandora Mobile acesse o Google Play e
baixe o aplicativo.
Contato: Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI
Telefone: (67) 3368-2193
Site: http://cloud.cnpgc.embrapa.br/pandora/
Link:https://play.google.com/store/apps/details?id=br.
embrapa.pandora
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
Cep. 79106-550 Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Tempo médio para resposta: 1 dia.

SERVIÇO DE PERGUNTAS FREQUENTES – FAQ

O software oferece uma interface de alta usabilidade e
o acesso aos dados sem necessidade de conexão com a
Internet. O aplicativo faz a sincronização com o banco
de dados do portal Web do FAQ na Embrapa Gado de
Corte, salvando os dados no dispositivo móvel. Após a
sincronização é apresentada uma tela com as perguntas
organizadas por categorias. A qualquer momento o
usuário pode efetuar uma busca em toda a base local.

O SAC Mobile é um software livre disponibilizado
gratuitamente por meio do Google Play e acessível para
qualquer pessoa que possua celular ou tablet com
sistema operacional Android.
Canais disponíveis para solicitação de esclarecimentos
ou acompanhamento do serviço:
Os interessados poderão baixar o aplicativo
gratuitamente via Play Store para o celular. O mesmo
pode ser usado remotamente. Faça uma busca por
S.A.C. Gado de Corte e baixe o aplicativo.
Site: http://cloud.cnpgc.embrapa.br/sac/
Link:https://play.google.com/store/apps/details?id=br.e
mbrapa.cnpgc.sac&hl=pt-BR
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Visando facilitar a comunicação com seu público, o
acesso e organização destas informações, foi
desenvolvido o Perguntas Frequentes (FAQ) em diversas
Unidades da Embrapa. Na Embrapa Gado de Corte o
FAQ é uma aplicação Web que conta com um banco de
dados com mais de 500 perguntas e respostas.

PARCERIAS
PARCERIAS TÉCNICAS E/OU COMERCIAIS 10
Inovação raramente se faz sozinho. A partir desta
máxima, a Embrapa Gado de Corte busca estabelecer
Parcerias Técnicas e/ou Comerciais para desenvolver,
aprimorar e/ou transferir tecnologias, de forma
onerosa ou não. As parcerias podem ser de caráter
estritamente técnico-científico e/ou de transferência
de tecnologias, abarcando as diversas áreas de P&D
desta Unidade, podendo incluir também regulação
intelectual e comercial. A venda ao consumidor
final/pecuarista é realizada por empresas licenciadas
para explorar comercialmente tais tecnologias. Este é
o caso, por exemplo, das cultivares de Brachiaria sp.
e Panicum maximum, bem como do programa de
melhoramento genético animal (Programa Geneplus),
entre outras tecnologias.
Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
O Setor de Prospecção e Avaliação de Tecnologias
(SPAT) é o encarregado pela análise e viabilização das
possíveis parcerias.
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Contato:
Setor de Prospecção e Avaliação de Tecnologias SPAT
Telefone: (67) 3368-2000
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Veja mais informações em:
https://www.embrapa.br/gado-decorte/transferencia-de-tecnologia e/ou nos escreva:
cnpgc.spat@embrapa.br
Tempo médio para resposta: 3 dias.
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PROGRAMA GENEPLUS 14
O Programa Embrapa de Melhoramento Genético
de Bovinos de Corte - Geneplus é um serviço
especializado de melhoramento genético animal
colocado à disposição do criador pelo Geneplus
Consultoria Agropecuária Ltda. em parceria com a
Embrapa Gado de Corte. Os técnicos do Programa
preparam uma base de dados para os animais da
fazenda e a submete a avaliação genética.
Os resultados para cada animal – valores genéticos
expressos em DEP (Diferença Esperada na Progênie),
respectivas acurácias (precisão das DEPs) e percentis
(posição da estimativa dentro da população) – são
apresentados ao participante em meio eletrônico
(SGP - Sistema Geneplus) com opções de buscas por
categoria (touros, matrizes e produtos) e com
diversas ferramentas para a prática do melhoramento
genético e suporte de programas de comercialização
dos animais.

Foto: Arquivo Embrapa

O contrato mínimo é de 5 anos e os primeiros
resultados são apresentados após 1 ano de
avaliação do rebanho.
Canais disponíveis para solicitação de
esclarecimentos ou acompanhamento do serviço:
Os interessados poderão acessar o site ou entrar
em contato por e-mail ou telefone.
Contato: Programa Geneplus-Embrapa
Telefone: (67) 3368-2065
Site: http://geneplus.com.br/
E-mail: geneplus@geneplus.com.br
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550 Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Tempo médio para resposta: 3 dias.
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O Geneplus, além de acompanhar a execução do
programa de melhoramento do rebanho e orientar o
criador na avaliação dos resultados das avaliações
genéticas, ainda se responsabiliza pelo
armazenamento dos dados, garantindo sigilo sobre
os mesmos e sobre as informações geradas.

O programa disponibiliza ainda sumários anuais de
touros de bovinos de corte das raças Caracu,
Senepol, Braford, Hereford, Brangus e Santa
Gertrudis e semestrais das raças Nelore e Canchim.

ESTÁGIO
ESTÁGIOS E BOLSAS 10
A Embrapa Gado de Corte oferece oportunidades de
estágios obrigatórios (curricular, não-remunerado) e
não-obrigatórios (remunerados) que podem ser
consultadas em seu Portal.
Canais disponíveis para solicitação de esclarecimentos
ou acompanhamento do serviço:
Contato:
Setor de Gestão de Pessoas - SGP
Telefone: (67) 3368-2147
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Foto: Josimar Lima

Site: www.embrapa.br/gado-de-corte/estagios-e-bolsas
E-mail: cnpgc.sgp@embrapa.br
Endereço: Av. Rádio Maia, 830 - Zona Rural
79106-550
Campo Grande, MS
Horário de Atendimento: 7h30 às 11h30 - 12h30 às
16h30
Tempo médio para resposta: 2 dias.

Foto: Arquivo Embrapa

