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Edital de Seleção para Monitoria para a disciplina MEVA87 – Recursos
Forrageiros da Caatinga 2021.1 e 2021.2

O professor coordenador da disciplina MEVA 87 – Recursos Forrageiros da
Caatinga do departamento de Zootecnia da Escola de Medicina Veterinária e
Zootecnia no uso das suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no
EDITAL PROGRAD/UFBA Nº. 001/2021- Programa de Monitoria Voluntária da
Pró - Reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD e a Coordenação
Acadêmica de Graduação tornam público que estarão abertas as inscrições para
o processo seletivo de seleção de monitor voluntário em conformidade com as
Resoluções nº 06/2012 e nº 07/2017 do Conselho Acadêmico de Ensino da
UFBA - CAE e mediante normas dispostas nos itens a seguir.
1. Das Disposições Preliminares

Componente Curricular

Docente

MEVA 87 – Recursos

Carlindo Santos

Forrageiros da Caatinga

Rodrigues

Carga
horária
semanal

Número
de
vagas

12

01

A disciplina MEVA87 – Recursos Forrageiros da Caatinga tem por objetivo fixar
conceitos em produção e utilização dos recursos forrageiros da caatinga, sempre
buscando aplicações práticas em áreas de atuação do Zootecnista. Ao longo do
semestre, parte da avaliação de ensino-aprendizagem será fundamentado na
metodologia ativa, Aprendizagem Baseada em projetos. A cada encontro em
sala de aula, serão apresentados os conteúdos do componente curricular e a
cada conteúdo ministrado contribuirá no processo construtivo para elaboração
do projeto que propõe solucionar o tema problema apresentado na disciplina. Os
conteúdos estão dispostos da seguinte maneira: Caracterização do Semiárido;
Caracterização do Bioma Caatinga; Sistema produtivo no Semiárido; Biologia
das plantas forrageiras adaptadas a caatinga; Fisiologia das plantas forrageiras
da

Caatinga; Ecologia

do

pastejo de plantas nativas da

Caatinga;
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TECNOLOGIAS DE MANEJO PASTORIL DA CAATINGA; Modelo de utilização
sustentável da Caatinga; Métodos de amostragem de pastagens nativas
•

O monitor exercerá suas atividades em caráter VOLUNTÁRIO, sem
qualquer vínculo empregatício com a UFBA ou bolsa.

2. Objetivos:
2.1. Auxiliar os discentes na fixação e produção do conhecimento do
conteúdo de Recursos Forrageiros da Caatinga;
2.2. Estimular e desenvolver habilidades no preparo do planejamento
forrageiro, por meio de projeto, considerando os recursos forrageiros da
caatinga, sob a orientação do professor responsável pela disciplina;
2.3. Desenvolver a habilidade de trabalhar pontos negativos, e aperfeiçoar
pontos positivos no desenvolvimento da prática docente;

3. Das inscrições
3.1. O processo seletivo será conduzido pelo docente responsável pela
disciplina;
3.2. As inscrições estarão abertas no período de 26/03/2020 até 30/03/2020,
até às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, do último dia;
3.3. O candidato deverá ter cursado, com aprovação, o componente curricular
MEVA ¨87– Recurso Forrageiros da Caatinga ou equivalente;
3.4. O candidato deverá encaminhar RG, CPF e histórico escolar para o email carlindo.rodrigues@ufba.br, de acordo com o prazo estabelecido no
item 3.2;
3.5. Os candidatos serão classificados de acordo com a nota obtida na
disciplina MEVA 87 (Peso 2), coeficiente de rendimento escolar (Peso 1),
disponibilidade de horário compatível com as atividades a serem
desenvolvidas junto ao docente (eliminatório).
Salvador, 24 de março de 2020.

Carlindo Santos Rodrigues
Coordenador da disciplina MEVA61

