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A bovinocultura é um dos principais destaques do agronegócio brasileiro no
cenário  mundial,  além  de  ser  de  suma  importância  para  a  agricultura  familiar
brasileira. O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino efetivo do mundo, com,
aproximadamente,  213  milhões  de  cabeças.  O  País  é  o  maior  produtor  de  carne
bovina, de acordo com dados de abril de 2015 do Departamento de Agricultura dos
Estados  Unidos,  assumindo  a  liderança  nas  exportações,  desde  2004,  com  2,4
milhões  de  toneladas  de  equivalente  peso-carcaça.Tendo  em vista  o  cenário  e  a
importância  da  bovinocultura  brasileira,  o  Grupo  de  Pesquisa  e  Estudos  em
Bovinocultura  e  Bubalinocultura  (GPEBOV)  realizou  o  1°  Curso  de  Produção  de
Bovinos,  visando  abordar  e  aprofundar  os  conhecimentos  em  diversos  temas  na
área  de  bovinocultura.  O  curso  foi  aberto  ao  público  (alunos,  criadores  e
profissionais  da área),  com duração de 40 horas de palestras  e  6  horas de visita
técnica.  As  palestras  foram  ministradas  por  profissionais  da  área,  sendo  quatro
palestras diárias, duas pela manhã e duas à tarde, com intervalos para lanche, e
ainda,  visita  técnica  na  Fazenda  Ateiras,  localizada  em  Aquiraz  -  CE,  ao  final  do
curso.  Dentre  os  44  inscritos,  haviam  produtores  de  bovinos,  estudantes  de
Agronomia,  Medicina  Veterinária  e  Zootecnia,  bem  como,  profissionais  atuantes,
gerando  aproximação  entre  os  diferentes  elos  da  referida  cadeia  produtiva.  Foi
possibilitada transferência e troca de conhecimentos entre todos os envolvidos. A
realização  do  evento  proporcionou  maior  amadurecimento  profissional  dos
membros  envolvidos  nesse  projeto.  A  realização  de  eventos  do  gênero
complementa a formação acadêmica dos futuros profissionais, integrando-os com
o  mercado  de  trabalho,  possibilitando  acúmulo  de  conhecimento  na  área  de
estudo.
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