Aprovados para realizar estágio nas UEAs do IFC-Campus Araquari do dia 10/07/2017 a 22/07/2017
UEA
Gado Leiteiro
(bovinocultura)

Aprovado (s)

Supervisor(s)

Plano de estágio

Juliana Rócio
Leticia Graudin Moreno
Fabiola Iracema K. de Freitas
Ana Carolina N. da Silva.

Ademir Ari Scheuerman
Cristiano Twardowski.

Atividades: Alimentaçao dos animais, reprodução, ordenhas,
vacinas e medicações, preenchimento planilhas, curativos,
limpeza, desinfecção, organização de piquetes, organização do
setor e outras atividades de reotinas ligadas a atuação do técnico
em gropecuária.

Ana cultura e
Incubatório

Fabio Santos da Silveira
Angelo A.C. Vieira
Carlos Daniel Salvador
Laís Becker Barbosa Lima
Luan Marcel Weber.

Luciano Mendes da Silva
Maikel Castilho
Pedro Henrique Venturi.

Incubatório:
Lavagem de ovos, Incubação, Transferência, Ovoscopia,
Nascimento, Descarte, Montagem de caixa(embalagem para os
marrequinhos de um dia) Limpeza e desinfecção do incubatorio
Limpeza e desinfecção de equipamentos e utensílios, Organização
do setor, Limpeza e organização do deposito, Preenchimento de
planilhas.
Granja:
Reposição de ração, Retirada e reposição de cama, Coleta de ovos,
Lavagem de galpão, Pintura de galpão, Viragem de cama dos
aviários, Limpeza e desinfecção de utensílios e equipamentos
Lavagem e limpeza de bebedouros e comedouro, Limpeza de tela
dos aviários, Manutenção de composteiras, Organização do setor
Rosadas, Manutenção e limpeza em torno da granja (cerca ao
redor da granja)

Fruticultura, plantas
medicinais

Eduardo Luis Alves de Jesus
Gabriel Burg
Grazielle Elias
Evelyn Garcia Carvalho.

Bruna Ariane da Silva
Vagner Antonio Ferreira.

Atividades: Roçada com roçadeira de faca no bananal e desfolha da
área. Controlar plantas invasoras nos canteiros e estufas. Preparar
novos canteiros. Lavar recipientes (vasos, bandejas, saquinhos de
plantio, regadores) deixar escorrer e guardar. Fazer manutenção de
ferramentas (lavar, deixar escorrer, afiar e guardar). Limpar e
organizar as áreas de serviço. Confecção de mudas de frutiferas,
colheita de frutas das estações.

Aquicultura

Apicultura

Guilherme Neitzel
Vitor Sorgetz.

Prof: Robilson Weber
Vagner Antonio Ferreira.

-Limpeza e roçada do setor, fazer plantação de plantas apicolas,
fazer controles de formigas (passar oleo nos suportes das
colméias, alimentação das abelhas com açúcar VHP, organização e
limpeza de sala de apicultura, revisão de colméias.

Horta, viveiro de
mudas e manutenção
de jardins

Vilmar Braz Junior.

Vagner Antonio Ferreira
Bruna Ariane da Silva.

Atividades: Irrigar os canteiros e jardins. Controlar plantas
invasoras nos vasos, canteiros, passeios e no entorno de plantas.
Preparar novos canteiros. Lavar recipientes (vasos, bandejas,
saquinhos de plantio, regadores) deixar escorrer e guardar. Fazer
manutenção de ferramentas (lavar, deixar escorrer, afiar e
guardar). Limpar e organizar as áreas de serviço. Transplante de
hortaliças para os canteiros novos, adubação de cobertura nas
hortaliças e colheita para o refeitório

Suinocultura

Anisio Sofiatti Neto
Cristiano Twardowski
Henrique Luís Poncio da Silva Ademir Ari Scheuermann.
Rubia Soares Duarte
Murilo Campos
Amanda Cristhyne Senderski
João Antonio Silvano
Stefany Seiedschlag
Anderson Manoel Erpen.

Atividades: Alimentaçao dos animais, reprodução, vacinas e
medicações, preenchimento planilhas, curativos, limpeza,
desinfecção, organização do setor e outras atividades de reotinas
ligadas a atuação do técnico em gropecuária.

