
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CAMPOS DE CONHECIMENTO DO CENTRO DE 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) 

1 Departamento de Aquicultura (AQI) 

1.1 Campo de Conhecimento: Piscicultura Marinha: 1. Panorama, desafios e 

perspectivas da Piscicultura Marinha no Brasil e no Mundo; 2. Estruturas e seleção de 

locais para a produção de peixes marinhos; 3. Reprodução de peixes marinhos; 4. 

Incubação e larvicultura de peixes marinhos; 5. Engorda (terminação) de peixes 

marinhos; 6. Criação comercial de espécies de peixes marinhos; 7. Criação de espécies 

de peixes marinhos com potencial; 8. Alimento vivo na produção de peixes marinhos; 

9. Nutrição e alimentação de peixes marinhos; 10. Tecnologias ambientalmente 

sustentáveis na produção de peixes marinho: em terra e no mar. 

2 Departamento de Engenharia Rural (ENR) 

2.1 Campo de Conhecimento: Agronomia/Geociências Aplicadas para Fins 

Agropecuários, Florestais, Agrícolas e Pesqueiros/Sistemas, Métodos, Usos e 

Aplicações da Topografia, Cartografia e das Geociências: 1. Métodos de levantamento 

planimétrico; 2. Métodos de levantamento altimétrico; 3. Sistemas de informações 

geográficas nas Ciências Agrárias; 4. Sensoriamento remoto aplicado nas Ciências 

Agrárias; 5. Erros, precisão, exatidão e tolerância em levantamentos topográficos; 6. 

Automação topográfica (coleta de dados, processamento, produtos, tecnologias 

disponíveis); 7. Batimetria; 8. Sistemas de projeções e coordenadas; 9. Equipamentos 

topográficos: tipos, função, aplicações, cuidados; 10. Métodos de posicionamento por 

satélite. 

3 Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural (DZDR) 

3.1 Campo de Conhecimento: Zootecnia/Produção Animal: 1. Uso e evolução da 

exploração de abelhas nativas e apis mellifera; 2. Manejo alimentar de abelhas e 

manejo sanitário do apiário; 3. Produção e coleta de produtos apícolas; 4. 

Planejamento, localização e instalação do apiário; 5. Apicultura migratória, polinização 

e enxameação; 6. Planejamento anual de atividades de um apiário; 7. Microbiologia do 

mel de apis mellifera e melíponas; 8. Microbiologia do leite e ovos; 9. Microbiologia da 

ração e silagem; 10. Diagnóstico bacteriológico; 11. Tipos de resposta imune; 12. 

Imunização e vacinas; 13. Nutrição e alimentação de coelhos. 

 


