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A cadeia produtiva da ovinocultura brasileira vem apresentando crescimento linear e sólido em função do 
aumento no consumo desse tipo de carne. Uma necessidade atual do setor, é que juntamente com a 
terminação em confinamento, utilizem-se aditivos alternativos, que potencializem a produção animal. O 
uso de leveduras como por exemeplo, a Saccharomyces cerevisiae pode melhorar a saúde do intestino, 
potencializando o desempenho animal, através da melhoria no ambiente ruminal, por meio da 
fermentação microbiana, o que aperfeiçoaria o potencial produtivo dos ruminantes. O objetivo deste 
projeto foi avaliar o consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar e rendimento de carcaça de 
cordeiros confinados, suplementados com dois diferentes probióticos Foram utilizados 24 cordeiros 
machos, inteiros, da raça Texel divididos em três grupos experimentais, sendo que cada lote continha 8 
animais homogêneos denominados: G1 (Grupo controle, sem adição de probióticos), G2 (constituído pela 
levedura Sacharomyces cerevisiae + Selênio orgânico+ microminerais) e G3 (constituído pela levedura 
Sacharomyces cerevisiae). O experimento foi realizado na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), 
localizada no município de Presidente Prudente, SP, cadastrado sob o protocolo 3028. Os animais 
permaneceram em baias de concreto, coletivas, com cochos individuais, água e sal ad libitum. Determinou-
se o consumo médio, o ganho de peso diário (GPD)e a conversão alimentar (CA). Ao final do experimento 
todos os animais foram abatidos determinando-se o rendimento verdadeiro e o comercial.Os dados foram 
analisados pela análise de variância e teste de Tukey, utilizando o SAS, e empregada significância de 5% em 
todas as análises Observou-se que não houve diferença significativa (P > 0,05) para nenhuma das variáveis 
estudadas. O ganho de peso médio foi de 0,192 kg/an/dia. Os valores médios para conversão alimentar 
(CA) foram de 5,52. Para perda de peso em jejum (PPJ), a média observada entre os grupos foi de 5,14 kg. 
Em relação ao rendimento verdadeiro e comercial, a média para os grupos experimentais foi de 48,14 kg e 
45,63 kg respectivamente. O ganho de peso dos cordeiros, pode ser considerado baixo para ovinos jovens 
da raça Texel, no entanto os valores para CA podem ser considerados satisfatórios para cordeiros com 4 
meses de idade. Os altos valores para PPJ, podem ser atribuídos a alta quantidade de concentrado nas 
dietas, o que poderia ter provocado o esvaziamento do trato gastrintestinal mais rápido, antes da 
mensuração do peso vivo. Os rendimentos de carcaça, estão de acordo com os valores encontrados em 
outras pesquisas para animais desta categoria. A administração dos diferentes probióticos contendo a 
Saccharomyces cerevisiae, não provocou melhorias sobre o desempenho e o rendimento de carcaça de 
cordeiros Texel, terminados em confinamento, com dietas de alto concentrado.Sugere-se portanto que 
novas pesquisas sejam feitas com outras dosagens dos referidos probióticos.    UNOESTE     
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A ovinocultura está presente em praticamente todos os países do mundo, sendo umas das espécies que 
mais se adapta aos diversos tipos de climas, relevos e alimentação. No entanto, estes fatores podem limitar 
a produção animal. Sendo assim, a temperatura retal e a frequência respiratória são dois indicadores muito 
utilizados para medir os níveis de estresse térmico nos animais. O objetivo deste trabalho foi a avaliação do 
bem-estar, através de parâmetros fisiológicos em cordeiros alimentados com diferentes probioticos 
terminados em confinamento.  Foram utilizados 24 cordeiros machos, inteiros, da raça Texel divididos em 
três grupos experimentais, sendo que cada lote continha 8 animais homogêneos denominados: G1 (Grupo 
controle, sem adição de probióticos), G2 (constituído pela levedura Sacharomyces cerevisiae + Selênio 
orgânico+ microminerais) e G3 (constituído pela levedura Sacharomyces cerevisiae). Os animais 
permaneceram no aprisco da Unoeste, em baias de concreto, coletivas, com cochos individuais, água e sal 
ad libitum. A avaliação do bem-estar animal foi de acordo com as repostas fisiológicas de frequência 
cardíaca (estetoscópio flexível), frequência respiratória (estetoscópio flexível), temperatura retal 
(termômetro) e temperatura ambiente (termo- higrômetro), obtido através das medições feita durante três 
dias por semana, as 7:00, 12:00 e às 16:00 horas, nos meses de junho e julho de 2017.  As médias para o 
mês de junho para as variáveis freqüência respiratória (FR), freqüência cardíaca (FC),temperatura retal (TR) 
para os animais do grupo Controle, foram 115 mpm , 122 bpm, 39ºC, respectivamente, para o grupo C2, 
114 bpm, 121 bpm, 39,1ºC, respectivamente e para o grupo C3, 96 mpm, 113 bmp, 39ºC, respectivamente. 
Para o mês de julho os valores observados para FR, FC e TR para o grupo Controle foram: 108 bpm, 93 
mpm, 39,1ºC, respectivamente, para o grupo C2, 116 bpm, 116 mpm, 39,1ºC, respectivamente e para o 
grupo C3, 101 bpm, 107 mpm, 39ºC, respectivamente.As temperaturas de bulbo seco (TBS), bulbo úmido 
(TBU) e umidade (UMID) foram 19,2, 15,5 e 67,3% respectivamente para o mês de junho. Já para o mês de 
julho foram 21,8, 18,8, 69,80% respectivamente. Os valores observados para freqüência respiratória e 
cardiaca, de acordo com a literatura foram considerados como altos, podendo caracterizar animais em 
taquicardia e taquipeneia. Quanto à avaliação da temperatura retal, as médias de temperatura em todos os 
momentos avaliados estão de acordo com aquelas determinadas por vários autores como normais para 
ovinos nessa faixa etária, apesar de animais jovens possuírem temperatura superior à dos adultos. Pode-se 
concluir que os valores observados para as freqüências cardíacas e respiratoria podem indicar uma 
condição de estresse médio-alto para ovinos. No entanto os valores para a temperatura retal são 
considerados normais para cordeiros com 4 meses de idade.     UNOESTE     
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É notório, o aumento por proteína de origem animal para alimentação humana em função do crescimento 
da população. Dentre as fontes protéicas a carne de ovinos se destaca por estar presente em quase todos 
os países. Assim, buscar alimentos alternativos para formular rações é essencial, não só para maximizar o 
desempenho, mas para provocar melhorias nas características quantitativas da carne. O objetivo do 
presente estudo foi avaliar as características quantitativas da carcaça, peso vivo ao abate, rendimento 
verdadeiro, índice de compacidade da carcaça e de perna e os cortes comerciais, em cordeiros Texel, 
alimentados com diferentes probioticos em confinamento.  Foram utilizados 24 cordeiros machos, inteiros, 
da raça Texel divididos em três grupos experimentais, sendo que cada lote continha 8 animais homogêneos 
denominados: G1 (Grupo controle, sem adição de probióticos), G2 (constituído pela levedura 
Sacharomyces cerevisiae + Selênio orgânico+ microminerais) e G3 (constituído pela levedura Sacharomyces 
cerevisiae). O experimento foi realizado na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), localizada no 
município de Presidente Prudente, SP. Os animais permaneceram em baias de concreto, coletivas, com 
cochos individuais, água e sal ad libitum. Previamente ao abate, determinou-se a condicao corporal (CC) 
dos cordeiros, variando de 1 (magro) a 5 (gordo). No momento do abate os cordeiros foram pesados e 
obtendo-se o peso vivo ao abate (PVA), com o esvaziamento do aparelho gastrintestinal calculou-se o 
rendimento verdadeiro (RV). Após 24 horas em câmara fria, calculou-se os índice de compacidade da 
carcaça.  Na avaliação de (CC) obteve medias para o grupo controle de 3,8, para grupo (2) 3,7 e grupo (3) 
3,5. Os resultados obtidos para (PVA) foram para o grupo controle 52,463 kg, para grupo (2) 51,614 e grupo 
(3) 53,263 kg. Já para (RV) foi de 47,90 kg para o controle , 48,56 kg grupo (2) e grupo (3) foi de 47,98kg. No 
(PCQ) foi observado os valores de 24,75 kg, 25,18 kg e 25,68 para controle, grupo (2) e grupo (3) 
respectivamente. Já no (ICC) foram obtidos para grupo controle 0,3784, para grupo (2) 0,3645 e para grupo 
(3) 0,3659. Para o (PVA) e (CC) e justificado pelo fato de serem animais com 4 meses de confinamento. Para 
rendimento verdadeiro (RV) os valores obtidos foram inferiores ao encontrados na literatura. Contudo o 
índice de compacidade da carcaça (ICC) foi satisfatório pois apresentou índices maiores que mostrados em 
outros autores, fator que pode ser explicado pelo período de 4 meses em confinamento em que os animais 
permaneceram. Conclui-se que a inclusão dos diferentes probioticos nas dietas dos ovinos, não 
proporcionaram alterações nas características da carcaça avaliadas, estando os dados dentro do padrão 
esperado. Sugere-se portanto, a utilização de novos níveis de fornecimento do produto para cordeiros em 
terminação.    UNOESTE     
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A alta produtividade de forragens tropicais vem sendo explicadas através da utilização de espécies 
forrageiras muito adaptadas ao pastejo, como acontece dos capins dos gêneros Brachiaria e 
Panicum (NASCIMENTO et al., 2004). A seleção de forrageiras é crucial na hora da plantação de 
pastagens. Dentre as novidades de opções das forrageiras, entra-se a Brachiaria brizantha cv. BRS 
Paiaguás que se sobressai em comparação à Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã, por proporcionar 
elevada produtividade na estação da seca e melhor habilidade de pastejo (VALLE et al., 2013). 
Outra nova opção de forragem que podemos citar é o Panicum Maximum Cv. BRS Zuri, onde suas 
fundamentais qualidades são: elevada produtividade, elevado valor nutricional, obstinação às 
cigarrinhas e elevado nível de obstinação às manchas nas folhas, causada pelo fungo Bipolaris 
maydis (EMBRAPA, 2014). O objetivo do trabalho será avaliar o efeito de diferentes níveis de 
nitrogênio (0; 25; 50; 100 e 200 kg/ha de N) e potássio (0; 25; 50; 100 e 200 kg/ha de K2O) , sobre 
as medida Biométricas e Bromatológica das forrageiras Brachiaria brizantha cv. Paiaguás e do 
Panicum maximum cv. Zuri.   O Tratamento 1 apresentou de forma bem clara que a falta de 
adubação causa resultados inferiores comparados aqueles Cecato et al., (2004), eles analisaram 
resultado inferior aos perfílhos submetidos a mínima aplicada dose de nitrogênio, sendo evidente 
uma concorrência. A maior dose utilizada foi de 200 kg.ha¹ de N e 200 kg.ha¹ de K, que no caso não 
foi suficiente para apresentar resultados superiores significantes aos demais, tato para o capim 
Paiaguas quanto para o Zuri. No entanto Segundo Vicente et al., (1964), eles obtiveram retornos 
positivos à dosagens de até 500kg/ha de N, mais que o dobro do utilizado no experimento. Para 
que a adubação seja utilizada como tática para elevar ao máximo a produtividade de pastagem, o 
solo necessita ser corrigido de maneira correta e provido de forma ajustada com fosforo e outros 
diversos macro e micronutrientes (FREIRE et al., 2012). Concluindo-se desta forma que houve 
resposta dos capins Paiaguas e Zuri à aplicação de potássio e nitrogênio. Demonstrando desta 
forma que mesmo com a maior dose 200 kg.ha ?¹ de N e 200 kg.ha ?¹ de K não foi suficiente para 
apresentar resultados superiores significativamente aos demais         
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A região Oeste Paulista é caracterizada por solos arenosos, com baixos teores de matéria orgânica 
e predominância de monocultivo, principalmente com pastagens, muitas vezes com sinais de 
degradação, com baixo suporte animal. Uma das formas de recuperação das pastagens tem sido a 
reforma com semeadura de novos materiais, portanto, a utilização de sementes de gramíneas com 
qualidade e condições de promover para uma melhor longevidade e produção torna-se de grande 
importância. Consequentemente a adição de microrganismos promotores de crescimento de 
plantas nas sementes de gramíneas torna-se de promissora para o aumento de produção da 
pastagem. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o desenvolvimento de Urochloa brizantha 
cv. Marandu, submetido ao revestimento das sementes com Bacillus subtilis. O experimento foi 
desenvolvido no laboratório de Microbiologia e em casa de vegetação, localizados no Campus II da 
Unoeste, durante os meses de fevereiro a julho de 2017. As bactérias utilizadas foram 
multiplicadas em meio de cultura, as células foram separadas por centrifugação (5000 g) e 
ressuspendidas em meio de acordo com os tratamentos a serem efetuados nas sementes. A 
suspensão foi ajustada para 1,0 x 108 unidades formadoras de colônia (ufc) por mL. Foi realizado o 
revestimento de 10,0 g de sementes de braquiária utilizando-se 500 uL de suspensão de células 
em solução de 1,5% de methylcelulose, que foram misturadas em tambor rotativo. Para secagem 
do líquido remanescente 10,0 g de talco foi adicionado até uniformidade do revestimento na 
semente. Foram conduzidos tratamentos apenas com talco (revestimento) como controle. As 
sementes foram secas por 24 horas a 30º C até umidade de aproximadamente 5%. Com esses 
procedimentos ficaram estabelecidos três tratamentos: revestimento, revestimento com bactérias 
e controle sem revestimento. Foram preenchidos vasos com 10 dm³ de solo, e após uma semana 
do tratamento de sementes foram depositadas 5 sementes por vaso, com 10 repetições por 
tratamento, totalizando 30 vasos, em delineamento inteiramente casualizado. Após 15 dias da 
data de semeadura as plantas foram desbastadas, deixando duas plantas por vaso. Foi realizado 
um corte de uniformização, aos 40 dias após a semeadura, deixando-se as plantas com altura 
aproximada de 5 cm. Após isto foram efetuados três cortes, a 10 cm de altura da superfície do 
solo, a cada 45 dias, para avaliar o número de perfilhos por vaso, e matéria seca da parte aérea 
(por secagem em estufa à 65ºC) com circulação de ar até obtenção de massa constante.Os dados 
foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey a 5% de probabilidade.  O 
revestimento possibilitou incrementos da ordem de 20% no número de perfilhos, bem como na 
produção de massa seca, com incrementos de 30% em relação ao tratamento controle. A 
introdução da bactéria no revestimento das sementes, mostrou-se como promissora para 
incrementar o crescimento da braquiária no perfilhamento e produção de forragem.         
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As substâncias húmicas são possíveis substitutos aos antibióticos promotores de crescimento na 
alimentação animal. A utilização indiscriminada de antibióticos promotores de crescimento está 
relacionada ao surgimento de cepas de bactérias resistentes aos antibióticos terapêuticos, 
representando riscos para a saúde pública e animal.  O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito 
de duas doses de substâncias húmicas em comparação á dieta controle e com antibiótico 
promotor de crescimento sobre o desempenho de frangos de corte aos 21 dias. O experimento foi 
realizado no Aviário Experimental da UNOESTE, utilizando 240 pintainhos da linhagem Cobb, 
machos, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em 4 tratamentos (Controle, 
Antibiótico Promotor de Crescimento, Substância Húmica 0,1% e 0,2%) com 5 repetições de 12 
aves cada. O desempenho foi avaliado semanalmente aos 21 dias por meio do ganho de peso, 
consumo de ração, conversão alimentar e mortalidade. Os dados foram submetidos à análise de 
variância e em caso de diferença estatisticamente significativa (p < 0,05), as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey à 5 de probabilidade.  Não foram observadas diferenças 
significativas entre os tratamentos sobre o desempenho dos frangos aos 21 dias (p > 0,05). O 
ganho de peso médio foi de 1090,21 gramas (g), o consumo de ração médio foi de 1368,20 g, a 
conversão alimentar média foi de 1,26 g/g e a mortalidade média foi de 1,67%.  A ausência de 
diferença significativa entre grupo controle e antibiótico promotor de crescimento sugere baixo 
desafio sanitário nas condições experimentais, que reduz a manifestação de efeitos significativos 
dos tratamentos sobre o desempenho das aves. Ainda, os resultados de desempenho obtidos 
foram superiores aos esperados para a linhagem de aves utilizada, evidenciando o efeito do baixo 
desafio sanitário sobre os parâmetros avaliados. Por outro lado, a ausência de diferença 
significativa entre grupo antibiótico promotor de crescimento e grupos com substâncias húmicas a 
0,1 e 0,2% sugere que, em condições de baixo desafio sanitário, a substância húmica pode ser 
utilizada em substituição aos antibióticos promotores de crescimento. Outras pesquisas devem ser 
desenvolvidas em condições experimentais com maior desafio sanitário para que os efeitos dos 
aditivos alternativos aos antibióticos promotores de crescimento sejam 
manifestados.    UNOESTE     
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No Brasil, a grande eficiência na produção in vitro de embriões (PIVE) permitiu sua aplicação em 
larga escala, e com isso a exportação desse modelo para vários países. Essa técnica depende de 
várias etapas, sendo na maturação (MIV) o momento que o oócito irá adquirir capacidade máxima 
para prosseguir nos próximos eventos, sendo decisiva para a formação do zigoto e 
desenvolvimento de blastocistos. Portanto, a qualidade do oócito antes e após a maturação é 
fundamental para garantir o sucesso dessa etapa. Durante a maturação, fertilização e 
desenvolvimento embrionário os lipídeos endógenos são de extrema importância e suficiente para 
suportar o requerimento metabólico. No entanto, até a fase de metáfase II, na maturação 
oocitária in vitro, pode ocorrer um excesso de acúmulo lipídico, reduzindo a eficiência da técnica. 
Nesse sentido, muitas pesquisas têm sido realizadas, buscando entender as funções fisiológicas 
dos lipídeos e os inconvenientes provocados com o massivo acúmulo das gotas lipídicas 
citoplasmáticas (BARRONDO, 2013). Estudos também demonstram relação positiva entre a 
quantidade de folículos antrais e parâmetros de fertilidade do rebanho e apontam essa 
característica como uma importante ferramenta, que poderia tornar mais eficiente a seleção de 
doadoras com alto potencial de produção de embriões in vitro. Esse projeto terá como principal 
objetivo, avaliar a qualidade de oócitos maturados in vitro, obtidos de ovários de abatedouro, com 
baixa ou alta contagem de folículos antrais de acordo com o acumulo de gotas lipídicas. Serão 
utilizados ovários de fêmeas bovinas, separados em dois grupos: GI - baixa contagem folicular ( < 
15 folículos) e GII - alta contagem folicular ( > 30 folículos). Os ovários serão aspirados e os oócitos 
recuperados classificados de acordo com o aspecto morfológico dos COC`s, segundo Lonergan 
(apud BASSO; NASCIMENTO; CASTILHO, 2006). Apenas os oócitos de grau I, II e III dos dois grupos, 
com grupos de no máximo 50 oócitos serão maturados in vitro, à temperatura de 39ºC em 
atmosfera gasosa de 5% de CO2 em ar e com máxima umidade, por um período de 22 à 24 horas. 
Após a MIV, os oócitos serão corados com a sonda fluorescente SUDAN BLACK B (SLS 4333, Sigma 
Co., St. Louis, EUA), e avaliados individualmente. Feito o processo de coloração, os oócitos serão 
avaliados em microscópio de epifluorescência (IX51, Olympus, Tókio, Japão), onde será analisado a 
quantidade de gotas de lipídeo em cada oócito, segundo SUDANO (2010). Será realizada análise 
descritiva de cada grupo, para determinação da média, variância, desvio padrão e coeficiente de 
variância. Os dados obtidos serão analisados através de testes não-paramétricos, sendo o efeito 
da contagem de folículos antrais verificado por meio do teste Qui-quadrado (?2) ao nível de 
significância de 5% e as comparações múltiplas pelo teste exato de Fisher, mediante software 
estatístico "R" (R core Team, 2013).       universidade do oeste paulista-unoeste     
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A produção in vitro de embriões (PIVE) é uma biotécnica reprodutiva de extrema importância, que 
permite o contato entre espermatozóide e oócito fora do sistema reprodutivo da fêmea, de 
maneira que possa ocorrer a formação de um novo indivíduo, contribuindo assim, para o rápido 
ganho genético do rebanho. O processo envolve diversas etapas, ente elas, a coleta dos oócitos, a 
maturação (MIV) e a fecundação in vitro (FIV) de oócitos e o cultivo in vitro (CIV) de embriões. A 
MIV representa a etapa em que o oócito irá adquirir capacidade máxima para prosseguir nos 
próximos eventos, sendo decisiva para a formação do zigoto e desenvolvimento de blastocistos. A 
qualidade do oócito antes e após a maturação, é fundamental para garantir o sucesso dessa etapa, 
podendo ser avaliada pela distribuição das mitocôndrias, que tem por finalidade principal 
determinar a competência funcional dos oócitos. Em oócitos imaturos as mitocôndrias irão 
aparecer distribuídas uniformemente na periferia do citoplasma, e após a maturação, em grupos 
maiores, localizados principalmente na parte central do citoplasma, o que não ocorrerá em 
oócitos considerados de má qualidade. Estudos também demonstram relação positiva entre a 
quantidade de folículos antrais e parâmetros de fertilidade do rebanho e apontam essa 
característica como uma importante ferramenta, que poderia tornar mais eficiente a seleção de 
doadoras com alto potencial de produção de embriões in vitro. O objetivo deste projeto será 
avaliar a distribuição mitocondrial de oócitos imaturos, obtidos de ovários de abatedouro, com 
baixa ou alta contagem de folículos antrais e identificar o grupo que apresenta maior viabilidade 
para o procedimento de maturação in vitro. Serão utilizados ovários de fêmeas bovinas, separados 
em dois grupos: GI - baixa contagem folicular ( < 15 folículos) e GII - alta contagem folicular ( > 30 
folículos). Os oócitos recuperados serão classificados de acordo com o aspecto morfológico dos 
COC`s. Para avaliação do potencial de membrana mitocondrial, apenas os oócitos imaturos de 
grau I, II e III dos dois grupos, com grupos de no máximo 50 oócitos serão corados com a sonda 
fluorescente MitoTracker Red (CMXROs, Molecular Probes, Invitrogen, Oregon, USA) e avaliados 
individualmente. Feito o processo de coloração, os oócitos serão avaliados em microscópio de 
epifluorescência (IX51, Olympus, Tókio, Japão), quanto à predominância da distribuição das 
mitocôndrias no citoplasma (periférica, transição e dispersa). A análise estatística dos dados será 
realizada por testes não-paramétricos, sendo a distribuição mitocondrial em relação à contagem 
folicular, verificada por meio do teste Qui-quadrado (?2) ao nível de significância de 5% e as 
comparações múltiplas pelo teste exato de Fisher, mediante software estatístico "R" (R core Team, 
2013).       Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE     
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O número de cães e gatos abandonados cresce a cada dia, aumentando o risco de zoonoses, além 
de ignorar necessidades básicas dos animais, reduzindo o bem-estar do mesmo. Isso ocorre muitas 
vezes devido à falta de conscientização da população sobre cuidados e responsabilidades que 
envolvem a adoção de um animal de estimação. Tendo como tema a conscientização para o bem-
estar animal e saúde pública, o projeto de extensão universitária "De Patinhas Dadas" teve como 
principal objetivo levar informações às crianças sobre alimentação, sanidade, comportamento e 
bem-estar de cães e gatos. Levar informações às crianças sobre alimentação, sanidade, 
comportamento e bem-estar de cães e gatos. Durante o período de março/2016 a 
dezembro/2016, alunos da FCAT Unesp/Dracena, desenvolveram e aplicaram materiais didáticos-
informativos abordando os temas propostos. O projeto foi realizado nas escolas de ensino 
fundamental I, com crianças de até 10 anos de idade, onde foram montadas estações de cada 
tema, em que os graduandos do Curso de Zootecnia explicavam sobre cuidados e de que maneira 
devem ser realizados com seus pets. Na estação de alimentação, foram apresentados os 
diferentes tipos de rações, explicando o significado de diferentes formas e tamanhos, e a 
importância de oferecer rações de acordo com idade, tamanho e espécie do animal. Na estação de 
sanidade foram abordados temas como vacinação e zoonoses, castração, vermifugação e 
importância de manter a higiene do animal e do ambiente em que ele vive. Também foi 
apresentado o filme "Fulaninho", o qual teve o objetivo de conscientizar sobre a importância da 
castração, evitando-se assim grandes populações e consequentemente o abandono destes 
animais. Finalmente, na estação de comportamento e bem-estar, explicou-se sobre problemas 
comportamentais que os animais podem desenvolver, ressaltando a importância de conhecer a 
maneira como o animal se comporta e com isso manter saúde mental e física do 
mesmo.       PROEX     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1383 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Agrárias  

Zootecnia    

 
 

MATURAÇÃO MITOCONDRIAL DE OÓCITOS BOVINOS ORIUNDOS DE ABATEDOURO  
 

LETÍCIA ZAMBERLAN PISTILLO  
JANAINA CRISTINA MEDEIROS FONSECA  

ANDRESA APARECIDA DE OLICEIRA CARDOSO  
LEANDRO FRANCISCO DA SILVA  
SHEILA MERLO GARCIA FIRETTI  

 
A produção in vitro de embriões (PIVE) é uma biotécnica reprodutiva de extrema importância, que 
permite o contato entre espermatozóide e oócito fora do sistema reprodutivo da fêmea, de 
maneira que possa ocorrer a formação de um novo indivíduo, contribuindo assim, para o rápido 
ganho genético do rebanho. O processo envolve diversas etapas, entre elas, a coleta dos oócitos, a 
maturação (MIV) e a fecundação in vitro (FIV) de oócitos e o cultivo in vitro (CIV) de embriões. A 
MIV representa a etapa em que o oócito irá adquirir capacidade máxima para prosseguir nos 
próximos eventos, sendo decisiva para a formação do zigoto e desenvolvimento de blastocistos. A 
qualidade do oócito antes e após a maturação, é fundamental para garantir o sucesso dessa etapa, 
podendo ser avaliada pela distribuição das mitocôndrias, que tem por finalidade principal 
determinar a competência funcional dos oócitos (CUMMINS, 2004 apud GOTTARDI, 2009). Em 
oócitos imaturos as mitocôndrias irão aparecer distribuídas uniformemente na periferia do 
citoplasma, e após a maturação, em grupos maiores, localizados principalmente na parte central 
do citoplasma, o que não ocorrerá em oócitos considerados de má qualidade (STOJKOVIC et al., 
2001 apud BORGES, 2008). Os protocolos e meios de cultivo para a maturação in vitro é bem 
semelhante ao o ambiente folicular, aumentando o potencial embrionário (CUNHA, 2014). Esse 
trabalho tem como objetivo avaliar a distribuição das mitocôndrias presentes nos oócitos 
maturados in vitro, provenientes de ovários de abatedouro, com alta e baixa contagem de 
folículos antrais. Serão utilizados ovários de fêmeas bovinas, separados em dois grupos: GI - baixa 
contagem folicular ( < 15 folículos) e GII - alta contagem folicular ( > 30 folículos). Os oócitos 
recuperados serão classificados de acordo com o aspecto morfológico dos COC`s, segundo 
Lonergan (apud BASSO; NASCIMENTO; CASTILHO, 2006). Apenas os oócitos de grau I, II e III dos 
dois grupos, com grupos de no máximo 50 oócitos serão maturados in vitro, à temperatura de 
39ºC em atmosfera gasosa de 5% de CO2 em ar e com máxima umidade, por um período de 22 à 
24 horas. Após a MIV, os oócitos serão corados com a sonda fluorescente MitoTracker Red 
(CMXROs, Molecular Probes, Invitrogen, Oregon, USA). Feito o processo de coloração, os oócitos 
serão avaliados em microscópio de epifluorescência (IX51, Olympus, Tókio, Japão), quanto à 
predominância da distribuição das mitocôndrias no citoplasma (periférica, transição e dispersa). A 
análise estatística dos dados será realizada por testes não-paramétricos, sendo a distribuição 
mitocondrial em relação à contagem folicular, verificada por meio do teste Qui-quadrado (?2) ao 
nível de significância de 5% e as comparações múltiplas pelo teste exato de Fisher, mediante 
software estatístico "R" (R core Team, 2013).       Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE     
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A cidade de Dracena possui escassos programas de cursinhos pré-vestibulares, especificamente, 
programas de caráter público. Sabendo disso, em agosto de 2006, iniciou-se as atividades do 
cursinho pré-vestibular da Unesp de Dracena, com o objetivo de capacitar alunos de comunidades 
carentes da região para o ingresso em universidades ou instituições públicas e privadas nacionais. 
Para isso, o cursinho conta com um corpo docente voluntariado, que inclui alunos de graduação 
dos cursos de Zootecnia e Engenharia Agronômica, e funcionários da própria faculdade, que se 
dedicam a ministrar disciplinas básicas do ensino médio. Este trabalho demonstra a importância 
de um cursinho pré-vestibular na vida de um estudante, e também como é possível transmitir 
conhecimento de forma gratuita e ampla à população interessada, com o apoio da Pró-reitoria de 
Extensão da Unesp, e obter resultados cada vez melhores no quesito de aprovação em exames 
para inserção em universidade públicas ou privadas, Fatec, bolsas Prouni e demais concursos.    Em 
2012, as aprovações dos alunos em instituições públicas ou privadas, alcançaram 71,6%, referente 
a 60 vagas. Em 2013, ainda com 60 vagas, o resultado obtido ao final do ano letivo foi de 56,6%. Já 
em 2014, ocorreu um aumento de 80 vagas e as aprovações foram de 27,5%. Nos anos de 2015 e 
2016, com a maior demanda na procura por vagas no cursinho, foram disponibilizadas 100 vagas 
totais, obtendo 48% e 57% de aprovação, respectivamente. Além de exercer papel fundamental 
na inclusão social e na interação da universidade com a comunidade, o cursinho auxilia no 
aprimoramento dos conhecimentos dos próprios graduandos na qualidade de professores.    Pró-
reitoria de Extensão - PROEX Todo ano, o cursinho desenvolve um cronograma de atividades que 
envolvem desde ações direcionadas à divulgação de informações sobre editais junto à 
comunidade até a preparação de aulas dinâmicas, debates sobre assuntos atuais, palestras com a 
presença de profissionais de diversas áreas, aplicação de simulados bimestrais e listas de 
exercícios, além de viagens e feiras de profissões, que enriquecem a prática pedagógica. Ou seja, 
uma série de ações voltadas à preparação dos alunos para os exames vestibulares. Alunos de 
graduação da Unesp de Dracena são previamente selecionados para lecionarem no Cursinho Pré-
Vestibular Alvo de Dracena. Nos dois primeiros meses do ano, são divulgadas as informações 
pertinentes ao cursinho e recebidas as inscrições dos candidatos para o preenchimento das vagas. 
Em seguida, é aplicada uma prova para a seleção dos candidatos e realizadas as inscrições dos 
aprovados para iniciar os estudos no cursinho pré-vestibular.    
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       Os pescados são alimentos altamente perecíveis, exigindo assim cuidados especiais em seu 
transporte, recebimento, armazenamento, conservação e manipulação, podendo trazer alguns 
riscos à saúde do consumidor se não for feito um controle da qualidade do mesmo. Visando isto, 
objetiva-se com este trabalho verificar a qualidade do pescado por meio de análises 
microbiológicas e físico-químicas, de pescados comercializados por um entreposto localizado na 
cidade de Dracena-SP. O estabelecimento apresentou um bom padrão de qualidade dos pescados, 
livre de microrganismos patogênicos, garantindo a segurança alimentar ao consumidor. Os 
resultados foram satisfatórios visto que o estabelecimento estudado apresentou mais de 90% dos 
itens atendidos pela legislação. 
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       RESUMO O desempenho produtivo e o bem-estar do rebanho leiteiro é influenciado pelas 
construções rurais destinadas ao manejo em climas tropicais, pois as altas temperaturas e 
variações de umidade do ar alteram as respostas fisiológicas causando estresse térmico. A vaca 
leiteira é um animal homeotérmico com temperatura corporal e respostas fisiológicas ao estresse 
térmico parecidas com a dos humanos, por tanto, este trabalho apresenta as técnicas construtivas 
existente nas edificações rurais destinada a ordenha bovina como formas de aberturas e materiais 
construtivos associando a Norma Brasileira de Regulamentação, NBR 15220 de Desempenho 
térmico de edificações, Parte3: Zoneamento Bioclimático e diretrizes construtivas para habitações 
unifamiliares de interesse social. 
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       Nas atividades Assistidas por Animais (AAA) os animais atuam como elo para estimular a 
sociabilidade do homem. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos das atividades assistidas, 
através da medição de parâmetros fisiológicos de 15 cães co-terapeutas utilizados nas sessões de 
AAA junto à APAE de Dracena. Foi realizada uma avaliação de diagnóstico com os proprietários dos 
cães, para medir o grau de satisfação atribuído ao desenvolvimento do projeto de extensão Cão 
Cidadão Unesp de Dracena. Houve diferença significativa entre portes, onde as médias dos cães de 
médio porte se apresentaram superiores aos de pequeno porte. As diferentes situações também 
apresentaram diferença significativa, essas alterações foram atribuídas devido à excitação dos 
animais, manipulação, presença de outros cães e pessoas. Os cães não apresentaram estresse 
negativo. Considerando o questionário de satisfação dos proprietários, as AAA são benéficas à 
saúde de seus cães, resultando em um alto grau de satisfação. 

 


