PROGRAMAÇÃO EQUINOCULTURA
Coordenador do segmento: Rodrigo de Freitas Souza

DIA 29 DE JUNHO (Quarta-feira)
HORA

LOCAL

Palestra/Oficina

Palestrante/Mediador

Palestrante: Alex Júnior da Silva Santos - Departamento técnIco da
empresa Matsuda.
Palestra: Estabelecimento e manejo
de pastagens para equinos

14h às
15h10min

Palestra: Evite cometer erros no
manejo do seu cavalo

15h20min às
16h40min

Mediadora: Leticia Silva Abreu - Graduanda em zootecnia na
Universidade Federal do Ceará, atua na área de nutrição de equinos.
Palestrante: Davi Cavalcante de Aquino - Zootecnista. Gerente técnico
comercial da Indústria Dourado Rações, especialista em nutrição e
pastagens.
Mediadora: Leticia Silva Abreu - Graduanda em zootecnia na
Universidade Federal do Ceará, atua na área de nutrição de equinos.
Palestrante: Karla Mayara de Oliveira Pontes - Médica veterinária desde
2018 com experiência em clínica, cirurgia e odontologia de equinos, na
vaquejada atua como juiza de bem estar animal e emergência, atualmente
promotora técnica da linha de equinos da samaria rações e proprietária da
empresa medical horse.
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16h50min às
18h

Palestrante: Ana Carolina Marques Craveiro - Formada em Zootecnia,
pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, atuando como
represente técnico-comercial na indústria Dourado Rações.

Palestra: Mulheres na Vaquejada:
seus maiores desafios e
preconceitos

Palestrante: Anne Thays Moreira de Araujo - Vaqueira há 10 anos; Foi
4º lugar no circuito ABRAVA em 2017;
Campeã das duas etapas do circuito Padre Cícero em 2018.

Palestrante: Taynar Viana de Carvalho - Vaqueira de Vaquejada,
professora de equitação e médica veterinária em formação.
Palestrante: Dra. Joilde Uchoa Gadelha - Medica veterinária, especialista
em clínica e cirurgia de equinos formada em 2018. Atua como medica
veterinária no hospital de equinos.
Mediadora: Leticia Silva Abreu - Graduanda em zootecnia na
Universidade Federal do Ceará, atua na área de nutrição de equinos.

Instrutor: Diogo Gonzaga Jayme - Médico veterinário e doutor em
Zootecnia.
18h às 21h

Arena de Oficina Oficina: Exercícios de flexionamento
(Área externa)
do seu cavalo atleta
Mediador: Rafael Campos Pereira - Formado em licenciatura em ciências
agrárias pela Universidade Federal da Paraíba, atua como instrutor de
doma racional e rédeas, pelo Senar e Cocepat.

DIA 30 DE JUNHO (Quinta-feira)

Palestra: Desmistificando a
neonatologia equina: Cuidados
iniciais com o potro neonato

08h30min às
09h40min

Palestrante: Mylano Viana da Rocha - Médico veterinário formado pela
Faculdade Terra Nordeste, com experiência em medicina equina.
Atualmente é responsável pelo setor de Clínica Médica e Neonatologia do
Haras Integral.
Mediador: Eugenio Gurgel - Administrador, empresário no ramo de
transportes e criador de cavalo.

Palestra: Principais indicativos de
que o cavalo está com problemas
bucais

09h50min às
11h

Palestrante: Márcio Gomes de Alencar Araripe - Doutor e mestre em
ciências veterinárias pelo programa de pós-graduação em ciências
veterinárias da UECE. Iniciou a rotina de atendimentos odontológicos em
equinos no estado do Ceará em 2007.
Mediador: Eugenio Gurgel - Administrador, empresário no ramo de
transportes e criador de cavalo.

Palestra: Conheça o processo de
fabricação de ração para equinos

11h10min às
12h10min

Palestrante: Suyanne Alves da Cruz - Médica veterinária, atua como
gerente de produtos na empresa Samaria Rações.
Mediador: Eugenio Gurgel - Administrador, empresário no ramo de
transportes e criador de cavalo.

14h às
15h10min
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Palestrante: Bruno Lyra - Formado em administração de empresas, sócio
proprietário da Laranjeiras Agropecuária, empresa especializada na
produção de volumoso. Pós graduação em gestão de empresas
Palestra: Como produzir um feno de agropecuárias. especialização em produção de volumoso.
qualidade para o seu cavalo
Mediador: Rafael Campos Pereira - Formado em licenciatura em ciências
agrárias pela Universidade Federal da Paraíba, atua como instrutor de
doma racional e rédeas, pelo Senar e Cocepat.

Palestrante: Ronaldo Queiroz dos Santos - Zootecnista, formado pela
Universidade Federal do Ceará (UFC), com mestrado em produção animal
e melhoramento genético em 2015 na UFC e MBA em gestão comercial
Palestra: Nutrição e suplementação em andamento na Estácio.
em equinos

15h20min às
16h40min

Mediador: Rafael Campos Pereira - Formado em licenciatura em ciências
agrárias pela Universidade Federal da Paraíba, atua como instrutor de
doma racional e rédeas, pelo Senar e Cocepat.
Palestrante: Carloto Júnior - Acadêmico de Zootecnia; Instrutor do Senar
há 8 anos; Trabalha com Doma Racional.
Palestra: Os caminhos do instrutor Palestrante: Rafael Campos Pereira - Formado em licenciatura em
ciências agrárias pela Universidade Federal da Paraíba, atua como
de equino no Senar
instrutor de doma racional e rédeas, pelo Senar e Cocepat.

16h50min às
18h

Mediador: Rodrigo de Freitas Souza - Produtor rural e proprietário da
RFS Representações e Agropecuária.

18h às 21h

Arena de Oficina
(Área externa)

Oficina: Como apresentar o boi ao
seu cavalo de vaquejada

Instrutor: Pedro Ivo Costa Araújo - Técnico em Veterinária, Instrutor,
treinador e empresário.
Instrutor: Diogo Gonzaga Jayme - Médico veterinário e doutor em
Zootecnia.

DIA 01 DE JULHO (Sexta-feira)
08h30min ás
12h

14h às 18h

Sala de
minicurso 1

Arena de Oficina
(Área externa)

Instrutor: Augustinho Costa Mano Neto - Técnico em veterinária.
Oficina: Casqueamento e
Ferrageamento

Mediador: Mateus Nunes Diógenes - Formado em veterinária pela
UECE, atua como professor da Unifor e trabalha em campo com
assistência técnica em fazendas de gado de corte e leite.

