
 

Pirassununga 

2016 

FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

A Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA), 

pertencente à Universidade de São Paulo, está localizada no 

Campus Fernando Costa, em Pirassununga, estado de São Paulo. 

Sua missão é oferecer à 

sociedade ensino, pesquisa, 

extensão e serviços de 

qualidade na área de 

produção animal e de 

alimentos, de maneira 

fortemente ligada ao 

agronegócio do Brasil.  

O Campus Fernando Costa – da Universidade de São Paulo, 

é o maior em área contígua desta Universidade, com mais de 

2200 hectares (ha) de área total. 

 

 

 

 

 



 

Pirassununga 

2016 

FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 

O campus possui aproximadamente 1000 ha de pastagens 

tropicais, 300 ha de culturas anuais, instalações zootécnicas e 

rebanhos de bovinos de corte e leite, suínos, equinos, caprinos, 

ovinos, búfalos, coelhos e peixes, matadouro-escola, laticínio, 

centro de eventos, anfiteatro, moradia estudantil, restaurante 

universitário, Unidade Básica de Saúde (UBAS), além de setor de 

esportes, reservas florestais e ecológicas, vida silvestre, trilhas 

ecológicas e represas. 

 

Para maiores informações acesse:  

http://www.fzea.usp.br 

 

 

http://www.fzea.usp.br/?page_id=242


 

Pirassununga 

2016 

FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

Cursos de graduação 

Atualmente, a FZEA oferece cinco cursos de graduação: 

 Zootecnia 

 Engenharia de Alimentos noturno 

 Engenharia de Alimentos diurno 

 Engenharia de Biossistemas 

 Medicina Veterinária 

 

 

Atendimento 

Sala do Serviço de Graduação, localizada no Prédio Central 

Horário: das 10h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto 

feriados) 

Contato: graduacaofzea@usp.br 

Fone: (19) 3565-4340 

 

Para maiores informações acesse: 

http://www.fzea.usp.br/?page_id=242 

http://www.fzea.usp.br/?page_id=242


DEPARTAMENTO DE 

ZOOTECNIA 
 

 

O Departamento de Zootecnia (ZAZ), instalado em 

dezembro de 1992, localiza-se na ala Norte do Edifício “Prof. Dr. 

João Soares Veiga” e conta com diversos laboratórios, os quais 

servem de apoio às disciplinas de graduação e pós-graduação e 

atividades de pesquisa e extensão.  

 

Atualmente, o Departamento de Zootecnia abriga salas de 

docentes, laboratórios adequadamente equipados, conjunto 

didático com 04 salas com capacidade para 160 alunos, sala de 

apoio didático, sala de pós-graduação e lanchonete. 

 



LABORATÓRIOS E GRUPOS DE 

ESTUDO 
 

 

LABORATÓRIO DE AVICULTURA 

 

Sob responsabilidade do Prof. Douglas Emygdio de Faria e 

Prof. Daniel Emygdio de Faria Filho, o Laboratório de Avicultura 

apoia as disciplinas de Avicultura, Produção Animal I e Produção 

de Não Ruminantes oferecidas nos cursos de graduação da 

FZEA/USP em Zootecnia, Medicina Veterinária e Engenharia de 

Biossistemas, respectivamente. 

 

Nas atividades de Pós-Graduação em Zootecnia, dá suporte 

à experimentos com frangos de corte e poedeiras comerciais, por 

meio dos aviários experimentais para ensaios de desempenho e 

de metabolismo. Adicionalmente, realiza análises bromatológicas 

(Weend), de energia bruta e de 

qualidade interna e externa de 

ovos. As principais linhas de 

pesquisa são: alimentação, 

formulação de ração, nutrição e 

produção de frangos de corte e 

poedeiras comerciais. 



LABORATÓRIOS E GRUPOS DE 

ESTUDO 
 

 

LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLOS, PLANTAS E FERTILIZANTES - 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Sob responsabilidade do Prof. Pedro Henrique de Cerqueira 

Luz, o Laboratório das Agrárias cria as condições necessárias para 

o apoio as 

atividades 

teóricas e 

práticas das 

disciplinas de 

graduação: Solos 

(pedologia), 

Fertilidade do 

Solo, Adubos e 

Adubação, 

Conservação do 

Solo, Irrigação, 

Agrometeorologia e Forragicultura I e II do curso de graduação 

em Zootecnia e das disciplinas de Pós-Graduação em Zootecnia: 

Manejo de Solo e Nutrição de Plantas Forrageiras, Fisiologia de 

Plantas Forrageiras Aplicada ao Manejo de Pastagens, Tópicos 

em Ciência do Solo e Tópicos Avançados em Forragicultura e 

Pastagem. 

O Laboratório realiza análises físicas e químicas do solo, 

tecido vegetal para nutrição de plantas e animal, corretivos e 

fertilizantes e resíduos agroindustriais.  



LABORATÓRIOS E GRUPOS DE 

ESTUDO 
 

 

Desenvolve pesquisas nas áreas de fertilidade e física do 

solo, nutrição e adubação de plantas, forragicultura e pastagem, 

tecnologia de aplicação de insumos agrícolas e utilização de 

resíduos da agroindústria em sistemas agrícolas.  

Além de atender as demandas de Ensino e Pesquisa, o 

Laboratório das Agrárias presta serviços de extensão para a 

comunidade externa à Universidade de São Paulo, atendendo 

produtores, empresas agrícolas e usinas de açúcar da região do 

Vale do Mogi Guaçu.  

Possui uma estação meteorológica que disponibiliza os 

dados climáticos gratuitamente para a comunidade interna e 

externa à Universidade de São Paulo.  

 

 

Para maiores informações acesse: 

 http://www.agrariasusp.com.br/ 

  

http://www.agrariasusp.com.br/


LABORATÓRIOS E GRUPOS DE 

ESTUDO 
 

 

LABORATÓRIO DE AQUICULTURA 

 

Sob a responsabilidade da Profa. Elisabete Maria Macedo 

Viegas, o Laboratório de Aquicultura dá apoio às seguintes 

disciplinas: Piscicultura e Métodos de Produção Aquícola do curso 

de Graduação em Zootecnia, Tecnologia do Pescado do curso 

de Engenharia de Alimentos e a disciplina de Segurança e 

Qualidade na Produção da Aquicultura no Programa de Pós-

Graduação em Zootecnia. As principais linhas de pesquisa do 

Laboratório de Aquicultura são: nutrição de peixes, 

aproveitamento de resíduos de pescado, conservação e 

tecnologia de pescado de água doce e métodos de 

insensibilização e abate de peixes de água doce e marinhos. 

  



LABORATÓRIOS E GRUPOS DE 

ESTUDO 
 

 

LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO AVÍCOLA 

 

Sob a responsabilidade do Prof. Lúcio Francelino Araújo 

apoia a disciplina de Nutrição Animal do curso de Graduação em 

Zootecnia e as disciplinas de Aditivos na Alimentação de Aves e 

Suínos no Programa de Pós-Graduação em Zootecnia. As 

principais linhas de pesquisa são: nutrição de reprodutoras e o 

efeito sobre a progênie, avaliação de aditivos nutricionais na 

nutrição de aves, exigências nutricionais de aves e avaliação de 

alimentos para aves. Neste Laboratório também são efetuadas 

análises de qualidade interna e externa de ovos de aves mantidas 

em diferentes regimes nutricionais. 

 

  



LABORATÓRIOS E GRUPOS DE 

ESTUDO 
 

 

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANIMAL E QUALIDADE DE CARNE 

 

 Sob a responsabilidade do Prof. Saulo da Luz e Silva, o 

Laboratório dá apoio às disciplinas de Avaliação de Carcaças e 

Qualidade de Carne, Industrialização de Produtos de Origem 

Animal e Processamento e Qualidade de Carnes e Pescados para 

o curso de Graduação em Zootecnia e as disciplinas de 

Avaliação Animal e Qualidade de Carne, Tópicos Especiais sobre 

o Crescimento e Desenvolvimento Animal e Tópicos Atuais em 

Bovinocultura de Corte, no Programa de Pós-Graduação em 

Zootecnia. As principais linhas de pesquisa em desenvolvidas 

estão relacionadas a: 1) avaliação da qualidade da carne 

utilizando a ultrassonografia e análise de imagens; 2) avaliação 

do desempenho, crescimento e desenvolvimento de bovinos em 

confinamento; 3) avaliação de diferentes ingredientes e aditivos 

alimentares sobre a qualidade e a composição da carne de 

bovinos. 

 

 

Para maiores informações acesse: 

 http://sites.usp.br/laaqc/ 
 

  

http://sites.usp.br/laaqc/


LABORATÓRIOS E GRUPOS DE 

ESTUDO 
 

 

LABORATÓRIO DE BROMATOLOGIA 

 

Sob responsabilidade da Profa. Dra. Catarina Abdalla 

Gomide, o Laboratório de Bromatologia apoia as disciplinas de 

Bromatologia, Apicultura, Nutrição Animal, dentre outras do curso 

de graduação em Zootecnia. Nas atividades de Pós-Graduação 

em Zootecnia, dá suporte à disciplina de Técnicas Aplicadas em 

Análise de Alimentos.  

As pesquisas realizadas neste laboratório estão direcionadas, 

principalmente à determinação da composição centesimal dos 

alimentos e plantas forrageiras destinadas à nutrição animal.  

  



LABORATÓRIOS E GRUPOS DE 

ESTUDO 
 

 

LABORATÓRIO DE BIOMETEOROLOGIA E ETOLOGIA (LABE) 

 

 O LABE, sob responsabilidade dos 

Professores Evaldo Antonio Lencioni Titto e 

Cristiane Gonçalves Titto, atende as 

atividades teóricas e práticas das 

disciplinas de graduação: Bioclimatologia 

Zootécnica e Etologia, do curso de 

Zootecnia, e da disciplina de Pós-

Graduação: Bioclimatologia e Ambiência 

do curso de Mestrado em Qualidade e Produtividade Animal. 

Trata-se ainda de uma unidade experimental, para a condução 

de pesquisas nas áreas de Bem Estar, Biometeorologia e Etologia. 

Possui também duas áreas experimentais de pastagens e áreas 

de manejo, anexas ao setor de Ovinocultura do Campus.  

 

Para maiores informações acesse:  

http://labeusp.wix.com/labefzeausp   



LABORATÓRIOS E GRUPOS DE 

ESTUDO 
 

 

LABORATÓRIO DE FERMENTABILIDADE RUMINAL (LFR) 

 

Sob responsabilidade do Prof. Ives Cláudio da Silva Bueno, o 

Laboratório de Fermentabilidade Ruminal (LFR) dá apoio às 

atividades teóricas e práticas de disciplinas de graduação e de 

Pós-Graduação na área de Nutrição de Ruminantes. 

 

As pesquisas nas quais o LFR contribui envolvem aspectos da 

fermentabilidade ruminal, como emissão de gases do efeito 

estufa, produtos da fermentação ruminal (ácidos graxos de 

cadeia curta, nitrogênio amoniacal, metano, etc.), cinéticas de 

fermentação e de degradação de alimentos no rúmen e 

avaliação de alimentos para ruminantes.  



LABORATÓRIOS E GRUPOS DE 

ESTUDO 
 

 

LABORATÓRIO DE MINERAIS 

  

Sob a responsabilidade do Prof. Dr. Marcus Antonio Zanetti, 

o laboratório de minerais dá apoio às disciplinas de graduação e 

de Pós-Graduação, além das pesquisas que envolvam 

determinação de minerais. Também são prestados serviços a 

terceiros, além de pesquisadores, criadores e indústrias. O 

laboratório conta com equipamentos modernos para realização 

das análises em alimentos, plantas, suplementos, tecidos animais, 

resíduos, água, etc.   



LABORATÓRIOS E GRUPOS DE 

ESTUDO 
 

 

GRUPO DE ESTUDOS EM FORRAGICULTURA E PASTAGENS (GEFEP) 

 

O GEFEP é um grupo multidisciplinar voltado aos estudos em 

Solos e Nutrição de Plantas e Forragicultura e Pastagens.  Conta 

com o apoio dos Professores 

Valdo Rodrigues Herling e Lilian 

Elgalise Techio Pereira na área 

de Forragicultura e Pastagens; 

Pedro Henrique de Cerqueira 

Luz na área de Nutrição Mineral 

de Plantas Forrageiras e Felipe Barros Macedo nas áreas de 

Mecanização e Operações Agrícolas, Fertilidade do Solo e 

Nutrição de Plantas.  

As principais pesquisas em andamento envolvem: 

estratégias de 

manejo da 

pastagem e 

suplementação 

bovinos de 

corte em pastos 

diferidos, com 

foco nas 

respostas 

morfogênicas 

das plantas, 

consumo e comportamento ingestivo, valor nutritivo da pastagem 

e avaliação do desempenho e produtividade animal; nutrição 

mineral e composição química de plantas forrageiras sob corte 

ou pastejo sob sistemas de cultivo e níveis de fertilidade de solo; 

recuperação, reforma ou renovação de pastagens e tecnologias 

de aplicação de insumos agrícolas. 

 



LABORATÓRIOS E GRUPOS DE 

ESTUDO 
 

 

LABORATÓRIO DE ALIMENTOS FUNCIONAIS 

 

Sob responsabilidade do Prof. Arlindo Saran Netto, o 

laboratório é utilizado para 

aulas práticas na disciplina de 

Tecnologia de Leite e 

derivados, além de atender as 

demandas de pesquisa. 

O grupo de estudos é 

composto por alunos de Pós-

Graduação, Iniciação 

Científica e estagiários, que 

participam dos projetos de 

pesquisa e das discussões de 

artigos relacionados a Bovinocultura de Leite, Qualidade de Leite 

e Leite Funcional. 

 



ESTÁGIOS 
 

 

Estágio obrigatório PARA alunos de graduação  
 

 Se você está no último ano da graduação e gostaria de 

conhecer mais acerca das atividades 

desenvolvidas em nossa unidade, venha 

fazer seu estágio obrigatório conosco. 

Conforme Resolução USP nº 5528 de 

18 de Março de 2009, para que alunos da 

USP possam estagiar em instituições 

externas ou para que alunos de outras instituições de ensino 

possam estagiar nos laboratórios da USP, é necessário que seja 

celebrado Convênio de Cooperação para Concessão de 

Estágio.  

Para a celebração de referido convênio, os seguintes passos 

devem ser observados: 

1) O Formulário de Solicitação de Convênio deve ser 

preenchido e enviado ao endereço eletrônico 

conveniosfzea@usp.br.  

 

O formulário está disponível no site: 

 http://www.fzea.usp.br/?page_id=9148 

 

Após envio do formulário, o serviço de graduação elabora 

Termo de Convênio, onde são elencadas as condições do 

convênio, e envia para aprovação dos colegiados internos e para 

a instituição externa para apreciação. 

2) Os seguintes documentos da instituição externa devem ser 

providenciados: 

- Ato Constitutivo da Instituição Parceira (Contrato Social e/ou 

Estatuto, se houver Fundação); 

mailto:conveniosfzea@usp.br
http://www.fzea.usp.br/?page_id=9148


ESTÁGIOS 
 

 

- Documento que comprove poder de representação do 

responsável pela assinatura; 

- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ). 

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

- Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 

Previdenciárias e às de Terceiros; 

- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

- Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE 

(para Fundações de Apoio); 

- CADIN Estadual. 

Assim que aprovado o convênio em todas as instâncias e 

assinado o Termo (em duas vias de idêntico teor) pela instituição 

externa e pelo(a) presidente da Comissão de Graduação (por 

delegação de competência do Magnífico Reitor, nos termos da 

Portaria GR nº 3358/2002, art. 2º, § 2º, e Portaria Interna FZEA nº 20, 

de 20/09/2002), o convênio é publicado no Diário Oficial do 

Estado, finalizando o procedimento e autorizando o início do 

procedimento específico para realização de estágio. 

Contato: conveniosfzea@usp.br 

Telefone: (19) 3565-4246 

 

PRAZOS: O procedimento de Celebração de Convênio leva 

cerca de 40 dias com instituições privadas e de 3 a 8 meses com 

instituições públicas. 



DOCENTES E ÁREAS  

DE ATUAÇÃO 

 

 

Docentes 

 

O Departamento de Zootecnia conta atualmente com 18 

docentes distribuídos nas mais diversas áreas de atuação.  

 

 

 

 

Veja nas próximas páginas as áreas de atuação e o contato de 

cada docente do Departamento de Zootecnia 



DOCENTES E ÁREAS  

DE ATUAÇÃO 

 

Análise de alimentos e exigências nutricionais dos animais 

Profª Catarina Abdalla Gomide  
 

Áreas de atuação: 

Análise de Alimentos 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Entrar em contato com o docente, para verificar a  

disponibilidade de estágio, segundo especificações do  

curso e do aluno.  

 

Contato: 

E-mail: cbgomide@usp.br 

Fone: (19) 3565-4083 

Prof. Ives Cláudio da Silva Bueno 
 

Áreas de atuação: 

Avaliação e conservação de alimentos para animais  

Técnicas de avaliação de alimentos para ruminantes  

Exigências nutricionais dos animais 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Agronomia  

Engenharia de Alimentos  

Medicina Veterinária 

Zootecnia 
 

Contato: 

E-mail: ivesbueno@usp.br 

Fone: (19) 3565-4384 

Animais silvestres e apicultura 

Profª Maria Estela Gaglianone Moro  
 

Áreas de atuação: 

Animais silvestres 

Apicultura  

 

Aceita alunos dos cursos:  

Entrar em contato com o docente, para verificar a  

disponibilidade de estágio, segundo especificações do  

curso e do aluno.  

 

Contato: 

E-mail: estemoro@usp.br 

Fone: (19) 3565-4004 

 



DOCENTES E ÁREAS  

DE ATUAÇÃO 

 

Bioclimatologia e bem-estar animal 

Profª Cristiane Gonçalves Titto  
 

Áreas de atuação: 

Bioclimatologia animal 

Etologia 

Bem-estar animal 

Rastreabilidade e certificação animal 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Agronomia  

Medicina Veterinária 

Zootecnia 

 

Contato: 

E-mail: crisgtitto@usp.br 

Fone: (19) 3565-4287 

Produção, nutrição e manejo de não-ruminantes 

Prof. Daniel Emygdio de Faria Filho  

 

Áreas de atuação: 

Produção e manejo de aves 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Todos os cursos.  

 

Contato: 

E-mail: fariafilho@usp.br 

Fone: (19) 3565-6718 

Profª Elisabete Maria Macedo Viegas 

 

Áreas de atuação: 

Nutrição de peixes de água doce 

Tecnologia de pescados e derivados 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Agronomia  

Engenharia de Alimentos  

Medicina Veterinária 

Zootecnia 

 

Contato: 

E-mail: emviegas@usp.br 

Fone: (19) 3565-4159 

  



DOCENTES E ÁREAS  

DE ATUAÇÃO 

 

Produção, nutrição e manejo de não-ruminantes 

Profª Jacinta Diva Ferrugem Gomes  
 

Áreas de atuação: 

Nutrição e produção de suínos 

Alimentação fibrosa na produção de suínos 

Curvas de desenvolvimento dos tecidos corporais de 

suínos 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Todos os cursos.  

 

Contato: 

E-mail: jacintaf@usp.br 

Fone: (19) 3565-6758 

Prof. Lúcio Francelino Araújo  
 

Áreas de atuação: 

Manejo, nutrição e alimentação de aves  

Manejo, nutrição e alimentação de suínos 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Agronomia  

Medicina Veterinária 

Zootecnia 

 

Contato: 

E-mail: lfaraujo@usp.br 

Fone: (19) 3565-4286 

Profª Roberta Ariboni Brandi 
 

Áreas de atuação: 

Nutrição e alimentação de eqüinos, cães e gatos 

Co-produtos na alimentação de eqüinos 

Comportameto e bem-estar de eqüinos, cães e gatos 

Fisiologia do exercício 

Doma e treinamento de eqüinos e cães 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Agronomia  

Engenharia de Alimentos  

Medicina Veterinária 

Zootecnia 

 

Contato: 

E-mail: robertabrandi@usp.br 

Fone: (19) 3565-4187 

  



DOCENTES E ÁREAS  

DE ATUAÇÃO 

 

Produção, nutrição e manejo de ruminantes 

Prof. Arlindo Saran Netto  
 

Áreas de atuação: 

Nutrição e produção animal 

Pecuária Orgânica 

Análise de Alimentos 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Entrar em contato com o docente, para verificar a 

disponibilidade de estágio, segundo especificações do 

curso e do aluno.  

 

Contato: 

E-mail: saranetto@usp.br 

Fone: (19) 3565-4039 

Prof. Marcus Antônio Zanetti  
 

Áreas de atuação: 

Nutrição de ruminantes 

Nutrição mineral 

Biodisponibilidade mineral 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Entrar em contato com o docente, para verificar a 

disponibilidade de estágio, segundo especificações do 

curso e do aluno.  

 

Contato: 

E-mail: mzanetti@usp.br 

Fone: (19) 3565-4202 

Prof. Raul Franzolin Neto  
 

Áreas de atuação: 

Nutrição de Ruminantes 

Bubalinocultura  

 

Aceita alunos dos cursos:  

Agronomia  

Medicina Veterinária 

Zootecnia 

 

Contato: 

E-mail: rfranzol@usp.br 

Fone: (19) 3565-4196 

  



DOCENTES E ÁREAS  

DE ATUAÇÃO 

 

Produção, nutrição e manejo de ruminantes 

Profª Sarita Bonagurio Gallo  

 

Áreas de atuação: 

Sistemas de produção e nutrição de ovinos 

Sistemas de produção e nutrição de caprinos 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Agronomia  

Medicina Veterinária 

Zootecnia 

 

Contato: 

E-mail: saritabgallo@usp.br 

Fone: (19) 3565-4030 

Prof. Saulo da Luz e Silva   

 

Áreas de atuação: 

Manejo de animais 

Qualidade de carne 

Desenvolvimento de programas de computador 

Nutrição animal 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Agronomia  

Engenharia de Alimentos  

Medicina Veterinária 

Zootecnia 

 

Contato: 

E-mail: sauloluz@usp.br 

Fone: (19) 3565-4206 

Forragicultura, solos e nutrição de plantas 

Prof. Felipe Barros Macedo 

 

Áreas de atuação: 

Mecanização e Operações Agrícolas 

Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Agronomia  

Engenharia de Biossistemas 

Engenharia Agrícola 

Medicina Veterinária 

Zootecnia 

 

Contato:  

E-mail: Felipebmacedo@usp.br 

Fone: (19) 3565-4199 



DOCENTES E ÁREAS  

DE ATUAÇÃO 

 

Forragicultura, solos e nutrição de plantas 

Prof. Pedro Henrique de Cerqueira Luz  

 

Áreas de atuação: 

Solos e nutrição de plantas 

Adubos e adubação 

Tecnologia de aplicação de insumos agrícolas 

Utilização de resíduos da agroindústria 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Agronomia  

Engenharia de Biossistemas 

Engenharia Agrícola 

Zootecnia 

 

Contato: 

E-mail: phcerluz@usp.br 

Fone: (19) 3565-4195 

Profª Lilian Elgalise Techio Pereira  

 

Áreas de atuação: 

Ecofisiologia de plantas forrageiras 

Manejo de pastagens e manejo do pastejo 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Agronomia  

Engenharia de Biossistemas 

Medicina Veterinária 

Zootecnia 

 

Contato: 

E-mail: ltechio@usp.br 

Fone: (19) 3565-4369 

Prof. Valdo Rodrigues Herling  

 

Áreas de atuação: 

Produção, avaliação e conservação de forragens 

Manejo de pastagens e manejo do pastejo 

 

Aceita alunos dos cursos:  

Agronomia  

Engenharia de Biossistemas 

Medicina Veterinária 

Zootecnia 

 
Contato: 

E-mail: vrherlin@usp.br 

Fone: (19) 3565-4203 



 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 

Os Programas de Pós-Graduação da FZEA contam com um 

corpo docente e técnico altamente qualificado e laboratórios 

nas mais variadas especialidades e equipados de acordo com 

rigorosos padrões de qualidade.  

O elenco de disciplinas 

oferecidas contempla as áreas 

de concentração e de domínio 

conexo, sendo todas voltadas 

para a formação e informação 

de profissionais que visam a 

pesquisa científica e a carreira 

acadêmica. 

 

 

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL: 

 

Serviço de Pós-Graduação da FZEA – USP. 

Av. Duque de Caxias Norte, 225. CEP: 13635-900  

Pirassununga, SP. 

De segunda a sexta-feira, das 10h às 16:30 horas. 

Fone / Fax: (0##19) 3565 – 4211 e 3565 – 4281  

E-mail: posfzea@usp.br 

 

 

 

 

Para maiores informações acesse: 

http://www.fzea.usp.br/?page_id=697 

 

 

mailto:posfzea@usp.br
http://www.fzea.usp.br/?page_id=697


 

 

 

Podem se inscrever para o processo seletivo do PPG em 

Zootecnia, profissionais de nível superior e acadêmicos em fase 

final de conclusão de curso superior, desde que concluam seu 

curso até o período de matrícula.  

 

Linhas de Pesquisa 

 

 Aplicação da Ciências Fundamentais em Zootecnia; 

 Melhoramento Genético e Reprodução Animal; 

 Nutrição e Alimentação Animal, Avaliação de Alimentos e 

Exigências dos Animais; 

 Produção e Manejo de Animais, Etologia, Bioclimatologia, 

Construções e Ambiência; 

 Produção e Tecnologia de Alimentos; 

 Produção, Manejo e Avaliação de Plantas Forrageiras e 

Pastagens. 

 

Informações sobre critérios de seleção, orientadores com 

disponibilidade para orientação, período, locais, documentos 

exigidos e demais procedimentos para realização de inscrição 

podem ser solicitados ao serviço de Pós-Graduação da FZEA. 

 

 

Para maiores informações acesse: 

http://www.fzea.usp.br/?page_id=8029 
 

http://www.fzea.usp.br/?page_id=8029


 

 

 

 

O Programa de Pós-Graduação na modalidade de 

Mestrado Profissional em Gestão e Inovação na Indústria Animal 

da FZEA-USP iniciou suas atividades em 2013 e tem entrada 

prevista de 30 alunos por ano, divididos em dois processos seletivos 

semestrais. 

 

Linhas de atuação científico/tecnológicas  

 

 Gestão na indústria animal, que enfoca aspectos de 

desenvolvimento de recursos humanos com formação tecnicista, 

mas que necessitam desenvolver visão sistêmica com forte viés 

negocial e empreendedor, para dedicarem-se à administração, 

marketing, gestão da qualidade e distribuição de produtos da 

cadeia produtiva formada por empresas da indústria animal;  

 

 Inovação na indústria animal, que enfoca aspectos de 

desenvolvimento de soluções de natureza tecnológica, de 

processos e de produtos, abrangendo várias especializações com 

foco nos diversos elos da mesma cadeia de negócios. 

 

Informações sobre critérios de seleção, orientadores com 

disponibilidade para orientação, período, locais, documentos 

exigidos e demais procedimentos para realização de inscrição 

podem ser solicitados ao serviço de Pós-Graduação da FZEA. 

 

Para maiores informações acesse:  

http://www.fzea.usp.br/?page_id=8027 

http://www.fzea.usp.br/?page_id=8027


 

 

 

Poderão inscrever-se os profissionais de nível superior e 

acadêmicos com previsão de conclusão de curso superior até o 

limite do período da matrícula. 

 

Linhas de Pesquisa 

 Bioagentes Patogênicos 

 Genética, Biologia Molecular e Celular 

 Prevenção, Diagnóstico e Terapias Inovadoras 

 Teriogenologia 

 

Informações sobre 

critérios de seleção, 

orientadores com 

disponibilidade para 

orientação, período, 

locais, documentos 

exigidos e demais 

procedimentos para 

realização de inscrição 

podem ser solicitados ao 

serviço de Pós-Graduação 

da FZEA. 

 

 

Para maiores informações 

acesse:   

http://www.fzea.usp.br/?page_id=8019 

http://www.fzea.usp.br/?page_id=8019


 

 

 

O programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Alimentos da FZEA-USP foi aprovado pelo Conselho de Pós-

Graduação da USP em dezembro de 2007, iniciando assim seus 

cursos de Mestrado e Doutorado em 2009, na área de 

concentração de Ciências da Engenharia de Alimentos. 

O programa possui caráter multidisciplinar, envolvendo 

profissionais formados em Engenharia de Alimentos e áreas afins, 

interessados em estudos sobre problemáticas da agroindústria de 

alimentos. Nesse programa, a palavra alimento engloba qualquer 

item relativo ao alimento em si, tais como matérias-primas, 

insumos, embalagens, produtos alimentícios e bebidas em geral e 

outras substâncias químicas ou produtos biológicos associados ao 

pré-processamento, processamento e conservação dos 

alimentos, além dos tratamentos de resíduos da indústria de 

alimentos. 

 

Linhas de Pesquisa 

 

 Caracterização Física, Química e Físico-Química dos 

Alimentos 

 Engenharia de Processos da Indústria de Alimentos 

 Processos Biotecnológicos e Microbiologia Aplicados à 

Indústria de Alimentos 

 Química de Processamento Industrial de Alimentos 

 

 

Para maiores informações acesse: 

http://www.fzea.usp.br/?page_id=8021 

http://www.fzea.usp.br/?page_id=8021


 

 

 

Poderão inscrever-se os profissionais de nível superior e 

acadêmicos com previsão de conclusão de curso superior até o 

limite do período da matrícula. 

 

Linhas de Pesquisa 

 Tecnologia de polímeros naturais 

 

 Materiais cerâmicos e compósitos 

 

Informações sobre 

critérios de seleção, 

orientadores com 

disponibilidade para 

orientação, período, 

locais, documentos 

exigidos e demais 

procedimentos para 

realização de inscrição 

podem ser solicitados ao 

serviço de Pós-Graduação 

da FZEA. 

 

 

 

 

Para maiores informações acesse: 

http://www.fzea.usp.br/?page_id=8023 

http://www.fzea.usp.br/?page_id=8023

