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PROGRAMA DO CONCURSO (PROVA ESCRITA)
1. Sistemas integrados de produção agropecuária
2. Técnicas de conservação de forragem e Planejamento Forrageiro
3. Metabolismo do carbono e nitrogênio em plantas forrageiras
4. Fatores bióticos e abióticos na produtividade de plantas forrageiras
5. Manejo de pastagens e Produção animal em pastos
6. Experimentação na área de forragicultura e pastagens
7. Formação, recuperação e renovação de pastagens
8. Morfogênese e perfilhamento em pastagens cultivadas
9. Principais espécies forrageiras cultivadas no Nordeste do Brasil
10. Cultivo e utilização da palma forrageira
RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA
1. Sistemas integrados de produção agropecuária
2. Técnicas de conservação de forragem e Planejamento Forrageiro
3. Metabolismo do carbono e nitrogênio em plantas forrageiras
4. Fatores bióticos e abióticos na produtividade de plantas forrageiras
5. Manejo de pastagens e Produção animal em pastos
6. Experimentação na área de forragicultura e pastagens
7. Formação, recuperação e renovação de pastagens
8. Morfogênese e perfilhamento em pastagens cultivadas
9. Principais espécies forrageiras cultivadas no Nordeste do Brasil
10. Cultivo e utilização da palma forrageira
EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Espera-se que o docente atue em atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de Forragicultura e
Pastagens, ministrando componentes curriculares diversos de acordo com as demandas da graduação e pósgraduação, para atender as demandas do Curso de Graduação em Zootecnia e do Programa de Pós-graduação
em Produção Animal (PPGPA). Nas atividades de Pesquisa e Extensão relacionadas à Forragicultura, almeja-se
que o docente contribua para a melhoria da qualidade de ensino na graduação e fortalecimento da linha de
pesquisa Produção de Ruminantes e Forragicultura do PPGPA. Nesse contexto, o docente deverá apresentar
um perfil profissional acadêmico que atenda às necessidades para ingresso imediato como docente
permanente em um processo de credenciamento do PPGPA.

