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Décima quarta edição
A décima quarta edição do Boletim IDEAGRI destaca a parceria com a Fazenda Palmital 
FAEPE / UFLA. Veja também as novidades da Fazenda São João - True Type: venda de 
tourinhos e visitas agendadas. 

Acompanhe a programação do SBIAgro 2009 - Congresso Brasileiro de Agroinformática - o 
IDEAGRI estará presente.  

O informativo de setembro traz a dica sobre o novo formato de consulta aos relatórios do
IDEAGRI Web e apresenta uma lista de 10 sites imperdíveis. Confira também o ponto de
vista sobre educação a distância e uma ótima oportunidade de capacitação com o curso do
ReHAgro: "Gestão com foco em resultados no agronegócio". 
 

IDEAGRI NEWS

 

A Fazenda Palmital, da FAEPE - UFLA - MG, adota o sistema de gestão IDEAGRI. CLIQUE e veja 
os detalhes. 

O IDEAGRI foi implantado na Fazenda Palmital, pertencente à Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FAEPE), da
Universidade Federal de Lavras - MG (UFLA). O contato do IDEAGRI com instituições de ensino e pesquisa reflete nosso 
compromisso com a inovação, antecipando demandas e necessidades do mercado. 

 
 

O IDEAGRI foi implantado na Fazenda Palmital, pertencente à Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FAEPE), 
da Universidade Federal de Lavras - MG (UFLA). 
 
A parceria entre o IDEAGRI e a Fazenda Palmital foi firmada com a chancela do gerente da fazenda, o médico veterinário 
Flávio Neves Pereira.   
 
O contato do IDEAGRI com instituições de ensino e pesquisa reflete nosso compromisso com a inovação, 
antecipando demandas e necessidades do mercado. 
 
Durante o treinamento de utilização do sistema IDEAGRI, realizado nos dias 13 e 14 de julho, os graduandos Lucas 
Furtado dos Santos Pereira Barbosa e Ricardo de Arruda Camargo Danes se familiarizaram com as rotinas e relatórios do 
IDEAGRI. 
 
A fazenda desenvolve um criterioso trabalho junto ao rebanho leiteiro da UFLA/FAEPE. A boa qualidade da genética e do 
manejo adotado no sistema de produção de leite mostra que a universidade é capaz de propiciar atividades práticas aos 
seus alunos em situações de produção compatíveis com explorações agrícolas tecnicamente competitivas 
 
Merece menção o trabalho de diversos alunos de graduação que participam ativamente das rotinas da fazenda com intuito 
de obterem aprendizado e colaborar com a viabilidade do setor de bovinos de leite.  
 
Um grande destaque da fazenda é a qualidade de leite, sendo que a fazenda recebeu prêmios como a melhor do estado 
neste quesito. Isto mostra que é possível obter produção agrícola dentro de universidades federais com ênfase agrária 
com padrões técnicos necessários para uma postura digna da universidade frente à indústria, criando condições concretas 
para que boa pesquisa, ensino e extensão sejam conduzidas dentro da universidade. 

 

Confira as novidades da Fazenda São João - True Type: venda de tourinhos e visitas 
agendadas. CLIQUE e saiba mais.

A Fazenda São João terá, a partir de agora, tourinhos à venda constantemente. São animais da raça Holandesa, de genética 
própria e de alta qualidade. Outra grande novidade é o agendamento de visitas.  

. 



.   

A Fazenda São João - True Type, com área de 1.170 ha, está localizada no município de Inhaúma, MG, a 85 km de Belo Horizonte.
Atualmente a Fazenda São João tem como meta a produção média diária de 50 mil litros de leite em 3 ordenhas, estabilizando
assim sua produção em 18 milhões de litros de leite por ano.  

A Fazenda São João terá, a partir de agora, tourinhos à venda constantemente. São animais da raça Holandesa, de genética
própria e de alta qualidade. Os preços de venda são bastante atrativos em relação aos preços de mercado. Os animais não são 
registrados, no entanto, são filhos de vacas de alta produção inseminadas com excelentes touros provados. Estarão à venda
animais de 90 a 180 dias de vida, havendo disponibilidade para o atendimento de demandas específicas. 

Outra grande novidade é o agendamento de visitas. As mesmas poderão ser marcadas todo primeiro e terceiro sábados do mês. A 
fazenda São João está aberta a visitas de grupos, bastando, para tanto, fazer a marcação pelo telefone. 

Todos os contatos, para compra de animais ou agendamento de visitas podem ser feitos através do telefone: (31)3772-0488. 

 Clique aqui  e visite o site da fazenda. 

A True Type - Fazenda são João é parceira e usuária do IDEAGRI. 

Confira o depoimento o sistema de gestão: 

“O sistema é revolucionário para a pecuária. As informações necessárias são obtidas rapidamente e são confiáveis. Assim é
possível melhorar muito a eficiência de trabalho nas fazendas leiteiras. Sem o IDEAGRI buscávamos informações na fazenda, mas, 
tínhamos dificuldade no levantamento de dados e gastávamos muitas horas de serviço com acompanhamentos paralelos.”  

Paulo Henrique Martins Garcia, Médico Veterinário, Fazenda São João/True Type, Inhaúma/MG.  

  

AGENDA IDEAGRI

 

Congresso SBIAgro 2009 prorroga inscrições com desconto. CLIQUE e acesse a programação
completa do evento. 

Quem ainda não se inscreveu para o 7º Congresso Brasileiro de Agroinformática – SBIAgro 2009 não pode perder esta
oportunidade. O IDEAGRI marcará presença, com o objetivo de manter a equipe em dia com as novidades tecnológicas para o
Agronegócio. 

.  

 
Quem ainda não se inscreveu para o 7º Congresso Brasileiro de Agroinformática – SBIAgro 2009 não pode perder esta 
oportunidade. O IDEAGRI marcará presença, com o objetivo de manter a equipe em dia com as novidades tecnológicas 
para o Agronegócio. 
 
As inscrições com desconto podem ser realizadas até o dia 14 de setembro. A partir de R$ 90,00, você se inscreve para o 
maior evento de agroinformática do país e tem contato com o que há de mais avançado na área. A inscrição inclui 
material de congressista (pasta, crachá, caneta e bloco), coquetel de abertura e coffee-break, conforme programação.  
 
As inscrições são realizadas através do site oficial do evento, no endereço www.sbiagro2009.ufv.br.  
 
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3892-5468, do Instituto Brasil, responsável pela organização do 
evento.  
 
O SBIAgro 2009 será promovido pela UFV - Universidade Federal de Viçosa - em parceria com a Associação TI Viçosa. O 
evento acontece de 21 a 25 de setembro e vai abordar o tema "Agroinformática e a sustentabilidade do agronegócio e dos 
recursos naturais".  
 
Os temas abordados nos artigos trazem assuntos de extrema importância acadêmica e científica com o que há de mais 
moderno e inovador na área de agroinformática. Alguns dos temas que serão apresentados são: Bioinformática, 
Geotecnologias, Agricultura de Precisão, Agrometeorologia, Mineração de Dados, Sistemas de Apoio à Decisão, 
Inteligência Artificial, Mecanização, Automação e Instrumentação. 
 



O congresso contará também com a realização de outros eventos em paralelo:  
 
Minifórum IBEOREKA - Coordenado pela FINEP, o minifórum se propõe a realizar a interação entre empresas do setor de 
agroinformática de países ibero-americanos, promovendo debates e parcerias internacionais. 
 
Rodada de Inovação – Realização de reuniões agendadas entre todos os representantes dos elos da cadeia de inovação, 
como: empresas de agroinformática, pesquisadores do agronegócio e de agroinformática, capital empreendedor (capital 
semente), capital de subvenção, incubadoras, parques tecnológicos, fundações, escritório de marcas e patentes e 
consultores de mercado e de fontes de financiamento para as inovações. 
 
Expo SBIAgro 2009 - Feira com estandes de empresas e instituições de pesquisa apresentando seus trabalhos, produtos e 
serviços.  
 
IV Encontro do APL TI Viçosa - Encontro realizado anualmente pelo APL TI Viçosa, reunindo as empresas e parceiros do 
APL de Viçosa para debater a organização do APL, novas ações para promover o desenvolvimento local e as oportunidades 
de negócios. 
 
3ª Feira de Tecnologia da Informação - Apresentação de trabalhos científicos de alunos de instituições de ensino superior 
com cursos ligados à TI. Este evento tem incentivado a interação universidade-empresa e promovido a realização de 
diversas parecerias e negócios. 
 
Acesse o site www.sbiagro2009.ufv.br , conheça toda a programação e faça sua inscrição para este importante evento do 
setor de agroinformática. 
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DICAS IDEAGRI

 

Nova opção para acessos aos relatórios do IDEAGRI Web - diretamente na plataforma. CLIQUE
e acompanhe o passo a passo.
A nova funcionalidade permite que o usuário consulte os relatórios solicitados no próprio IDEAGRI Web, sem necessidade de
consulta ao e-mail enviado. Outra grande vantagem desta nova funcionalidade é que a qualquer momento é possível consultar
relatórios emitidos anteriormente, sem necessidade de solicitar novamente a geração do relatório, o que confere grande
agilidade ao processo. 

Como vocês sabem, o sistema IDEAGRI é composto por um software local, denominado IDEAGRI Desktop e também por 
uma plataforma na Web, denominada IDEAGRI Web 
 
A dica apresentada a seguir será relativa ao IDEAGRI Web. 
 
No sistema IDEAGRI Web existe a possibilidade de emissão de relatórios avançados. O procedimento para a emissão 
destes relatórios está descrito de forma detalhada na dica: 
 
Confira o conteúdo altamente diferenciado dos relatórios avançados do IDEAGRI WEB. Clique para conferir este conteúdo. 
 
Os relatórios emitidos pelo IDEAGRI Web são enviados por e-mail, em formato *.pdf, para o solicitante. No entanto, em 
diversas ocasiões o usuário pode ter dificuldade em acessar o e-mail (por dificuldade de acesso à conta de e-mail, por 
bloqueio de recebimento de e-mails com anexo, dentro outras causas). 
 
Sendo assim, desenvolvemos uma funcionalidade que permite que o usuário consulte os relatórios solicitados no próprio 
IDEAGRI Web, sem necessidade de consulta ao e-mail enviado. 
 
Outra grande vantagem desta nova funcionalidade é que a qualquer momento é possível consultar relatórios emitidos 
anteriormente, sem necessidade de solicitar novamente a geração do relatório, o que confere grande agilidade ao 
processo. 
 
Confira, passo a passo, com desfrutar desta nova ferramenta. 
 
Acesso o menu Relatórios (no IDEAGRI Web). Caso tenha qualquer dúvida sobre como acessar a plataforma, consulte a 
dica: Informações completas – utilização do IDEAGRI WEB. 
 
 
 

 
 
Nas opções disponíveis, escolha "Relatórios solicitados": 
 



 
 
Utilize quaisquer dos filtros disponíveis na tela para localizar um relatório que tenha sido emitido anteriormente. Para 
consultar o relatório, clique, na linha onde o mesmo se encontrar, na opção editar registro. 

 

 
 

Será mostrada uma tela que permite o acesso ao relatório emitido anteriormente. Basta clicar sobre o relatório, como 
ilustrado a seguir e o relatório será exibido: 

 

 

 

Coletânea especial: 10 sites imperdíveis, com funcionalidades especiais. CLIQUE e aproveite.

Primeiras páginas dos jornais do mundo, todas as listas de telefones, tradução on line, localização de empresas e passagens de
ônibus, estatísticas mundiais, manutenção de PC, câmbio, novidades digitais, livros para impressão e muito mais. 

.Confira a coletânea especial: Primeiras páginas dos jornais do mundo, todas as listas de telefones, tradução on line, 
passagens de ônibus pela Internet, estatísticas mundiais, manutenção de PC, câmbio, novidades digitais, livros para 
impressão e muito mais. 
 



1) Site para acessar a primeira página de 
todos os jornais do mundo: 

http://www.newseum.org 

 

2) Site para acessar listas de telefones de 
todo o mundo: 

www.helplistas.com.br 

 

3) Site para traduções on line do Google: 

http://translate.google.com 

 

4) Site para localizar empresas e passagens 
de ônibus: 

http://www.quetalviajar.com 

 

5) Site que contém estatísticas do mundo: 

 
http://www.worldometers.info 

 



6) Site para fazer busca de vírus e ameaças 
no computador gratuitamente: 

http://onecare.live.com 

 

7) Site para acessar cotações de câmbio em 
tempo real: 

http://www.turistar.com.br 

 

8) Site com novidades sobre o mundo 
digital: 

www.olhardigital.com.br 

 

9) Site de busca de livros de domínio público 
para impressão: 

http://books.google.com 

 

10) Site para teste completo de velocidade 
de internet: 

http://www.internetfrog.com 
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PONTO DE VISTA 

 

Ponto de Vista: "Educação a Distância: Como é que vivíamos sem isso?" Por Adriana Duarte,
gerente do IDEAGRI. CLIQUE aqui para ler o ponto de vista. 
Existem certas novidades que surgem, “invadindo” nossas vidas e algumas parecem extremamente indispensáveis, a ponto de
perguntarmos: “Como é que eu vivia sem isso antes? É o caso da EAD – Educação a distância. Acompanhe o ponto de vista e
aproveite para conferir a programação do Curso pela Internet do ReHAgro: “Gestão com foco em resultados no agronegócio”,
com conceitos alinhados ao sistema de gestão IDEAGRI. 

Existem certas novidades que surgem, “invadindo” nossos lares, trabalhos, enfim, nossas vidas, sem perguntar se são 
bem-vindas. Algumas delas acabam mostrando-se inúteis ou incômodas com o passar do tempo. Outras parecem 
extremamente indispensáveis, a ponto de perguntarmos: “Como é que eu vivia sem isso antes?”. A internet, em nossa 
opinião, enquadra-se no segundo grupo. Surgiu, da maneira como a utilizamos rotineiramente - a conhecida WWW ou 
World Wide Web, em 1991. Daí para frente, evoluiu rapidamente, mostrando-se ser uma ferramenta multiuso, encurtando 
ou acabando com as distâncias e apresentando-se como sinônimo de fonte infinita de informações. 
 
As informações obtidas junto à grande rede mundial podem ser muito importantes para o surgimento, o desenvolvimento 
e a sustentabilidade de uma atividade econômica ou de uma carreira profissional. O profissional que faz bom uso desta 
quantidade incomensurável de informações já ganha um tremendo diferencial competitivo. Quando falamos em bom uso, 
referimo-nos à transformação da informação em conhecimento. É preciso ter habilidade durante este processo de 
transformação, adquirindo conhecimentos que sejam capazes de promover ações eficazes para a obtenção de resultados 
efetivos. 
 
Em qualquer setor de atividade do mercado, a falta de capacitação dos profissionais atuantes representa uma lacuna que 
pode crescer descontroladamente. Entretanto, cabe ao profissional buscar suas formação e atualização sob pena de 
tornar-se obsoleto se não o fizer. 
Reconhecemos, por outro lado, que a velocidade demandada pelo mercado torna-se, muitas vezes, sufocante e parece 
transformar as 24 horas do dia em 12! Falta-nos tempo para “darmos conta do recado” contudo, parece que o dia de 
nossos concorrentes e do mercado como um todo têm 48 horas. Incrível! 
 
O setor de agronegócios brasileiro, por exemplo, ilustra nosso raciocínio: a atividade está em franca expansão e, para 
continuar crescendo, depende muito do bom preparo do profissional atuante neste cenário. Infelizmente, este profissional 
enfrenta, com freqüência, dificuldades relativas à extensão do território agropecuário, fator que inviabiliza algumas ações 
voltadas para a busca por conhecimentos atualizados e indispensáveis à sobrevivência de seu negócio ou de sua 
“empregabilidade”. 
 
Uma excelente alternativa para evitar a ocorrência deste despreparo profissional é a possibilidade de capacitação através 
da educação a distância. A educação a distância através da internet, conseqüência da evolução tecnológica já citada, é 
uma modalidade de ensino onde os alunos têm a oportunidade de adquirir conhecimentos e técnicas, através de 
plataformas de ensino interativas, de maneira eficiente e, o melhor de tudo, conforme a sua disponibilidade de tempo, 
independente de sua localização geográfica. É uma revolução que veio para ficar, fincando suas raízes com solidez.  
 
Cabe ressaltar que devemos estar atentos à seriedade e ao profissionalismo das empresas que oferecem este tipo de 
educação. Precisamos buscar empresas cujo principal objetivo seja disponibilizar ambientes de aprendizagem 
colaborativos e consistentes, oferecendo uma atmosfera que promova o auto desenvolvimento, a troca de experiências e 
resultados tangíveis. 
 
A educação a distância, com sua incrível capacidade de quebrar barreiras geográficas e temporais, será, não temos 
dúvidas, um marco para o agronegócio e, brevemente estaremos todos perguntando: “Como é que eu vivia sem isso 
antes?”. 

 

 
 
Cada vez mais, o produtor passa pela necessidade de escolher um caminho a seguir, que muitas vezes é realizada pelo 
sentimento ou pela experiência passada por diversas gerações. Apesar da grande importância deste “feeling”, é crescente 
a demanda por informações reais do andamento da atividade para a tomada de decisão. Entra aqui a necessidade de um 
bom conhecimento de gestão da atividade produtiva. 
 
Uma parte dos produtores rurais e técnicos atuantes no agronegócio já despertou para a necessidade da 
profissionalização da gestão das propriedades rurais. Porém, vivem dificuldades no próximo passo: implementar esta 
gestão. Uma empresa rural ou urbana precisa de ferramentas gerenciais simples e que sejam aplicáveis à sua realidade, 
permitindo que se alcance o sucesso com solidez. Participe do curso “Gestão com foco em resultados no agronegócio” e 
transforme propriedade rural em empresa rural! 
 
Não perca esta oportunidades. Clique aqui  e confira a programação deste e de outros cursos pela Internet do ReHAgro. 

 

 


