
LOCAL
O curso será híbrido, a parte teórica será on-
line e a parte prática será presencial na 
Embrapa Suínos e Aves

OBJETIVO
O objetivo do curso é a capacitação e 
atualização técnica de profissionais e 
acadêmicos de Medicina Veterinária em 
exame andrológico, análise de sêmen e 
ultrassonografia testicular, visando melhoria 
da qualidade de mão de obra e aumento da 
produtividade na suinocultura

PÚBLICO-ALVO
Médicos veterinários e estudantes do curso 
de Medicina Veterinária
É indispensável a apresentação da carteira do 
CRMV, diploma ou do comprovante de matrícula 
em faculdade de Medicina Veterinária

CARGA HORÁRIA

04, 05, 11 e 12 de agosto de 2022

I CURSO DE ANDROLOGIA EM SUÍNOS

INSCRIÇÕES

Curso teórico: 8 horas
Curso prático: 16 horas 

Curso teórico - inscreva-se aqui!
Profissional: R$ 100,00
Estudante: R$ 80,00

Curso prático - inscreva-se aqui!
Profissional: R$ 1.150,00
Estudante: R$ 1.000,00

Para maior informações, entre em contato 
pelo e-mail cnpsa.eventos@embrapa.br ou 
pelo telefone (49) 3441 0448 

VAGAS
60 vagas - Curso teórico
12 vagas - Curso prático

PROGRAMAÇÃO

Horário: 18h às 22h

Conteúdo dia 04 de agosto:

Anatomia e fisiologia do aparelho reprodutivo do macho suíno 
Ivan Bianchi - Instituto Federal Catarinense

Exame andrológico em suínos 
Ricardo Zanella - Universidade de Passo Fundo

Análise de sêmen  
Mariana Groke Marques - Embrapa Suínos e Aves 

Conteúdo dia 05 de agosto:

Biosseguridade para produção de sêmen suíno
Alisson Leandro Ansolin - Agroceres

Contaminação bacteriana no sêmen suíno  
Jean Carlo Volpato Faccin - Instituto Federal Catarinense 

Avaliação ultrassonográfica dos testículos   

Carlos H.C. Viana - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

PROMOÇÃO

Curso teórico - 04 e 05 de agosto (on-line)

Horário: 8h às 17h 

Pré-requisito: Necessário realizar o curso teórico

Os alunos do curso prático deverão estar em vazio sanitário (sem contato com suínos, 
abatedouro ou laboratório que trabalha com agentes infecciosos) por no mínimo 48 
horas. Os estrangeiros ou brasileiros em retorno de viagem internacional, 
independentemente de ter ou não estado em contato com suínos, abatedouro ou 
laboratório com agentes infecciosos, devem estar em vazio sanitário por pelo menos 
72 horas. Para atestar, será obrigatória a apresentação de formulário devidamente 
preenchido juntamente do formulário de inscrição.

Conteúdo:
Coleta de sêmen

Avaliações seminais (motilidade, morfologia, concentração, sistema CASA e 
citometria de fluxo)

Diluição e armazenamento

Avaliação ultrassonográfica dos testículos

Instrutores:
Carlos H.C. Viana - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Janine de Camargo - Universidade de Passo Fundo

Jean Carlo Volpato Faccin - Instituto Federal Catarinense

Mariana Groke Marques - Embrapa Suínos e Aves

Matheus Saliba Monteiro - Universidade de São Paulo

Ricardo Zanella - Universidade de Passo Fundo

Vitor Hugo Grings - Embrapa Suínos e Aves

Curso prático - 11 e 12 de agosto (presencial)

https://faped.conveniar.com.br/Eventos/Forms/Servicos/EventoDados.aspx?action=483
https://faped.conveniar.com.br/Eventos/Forms/Servicos/EventoDados.aspx?action=484
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