
   

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

I - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA:

É um profissional de nível médio, que atua na área de agropecuária, no Planejamento e Projetos,
Produção Vegetal, Paisagística, Animal, Agroindustrial e de Gestão, orientando tecnicamente os
agricultores, pecuaristas e empresas ligadas a estas funções, assim sendo o mesmo:

                                                     

o Coleta e prepara amostra de solo para análise;

o Prepara o solo em época adequada conforme suas características e exigências da cultura;

o Aplica corretivos e fertilizantes de acordo com as indicações da análise do solo;

o Realiza com o uso de trator e/ou implementos adequados, as práticas de subsolagem, aração e

gradeação;

o Loca curvas de nível para o plantio em contorno;

o Prepara mudas

o Realiza a semeadura ou plantio com o uso de máquinas apropriadas;

o Prepara e aplica defensivos para o controle e combate às pragas e doenças;

o Instala sistema de irrigação;

o Identifica o ponto de maturação ideal para a colheita;

o Seleciona animais de pequeno, médio e grande porte, para criação comercial;

o Determina o tamanho do lote do rebanho para criação em propriedade de tamanho pequeno e médio;

o Realiza inseminação artificial;

o Efetua controle de vacinação, banhos carrapaticidas e aplicação de vermífugos;

o Controla desmames;

o Acompanha  partos;

o Faz marcação, assinalamento, tatuagem, castração de animais e debicagem;

o Acompanha a gestação das fêmeas e/ou incubação de ovos;

o Organiza esquemas de vacinação;

o Verifica e controla temperatura dos animais sob orientação do Veterinário;

o Coleta materiais para exame de laboratório sob orientação de Veterinário;

o Elabora calendário sanitário;

o Programa abates

o Orienta tarefas como: limpeza e desinfecção do instrumental e local após o abate;

o Aplica medicamentos;

o Prepara instalações adequadas a cada tipo de criação;

o Controla e higiniza utensílios;



o Elabora esquemas de coberturas;

o Controla o acasalamento de animais;

o Acompanha os trabalhos necessários ao desenvolvimento da Piscicultura;

o Executa e acompanha os trabalhos ao desenvolvimento da Apicultura;

o Acompanha os trabalhos necessários ao desenvolvimento do cultivo de flores; 

o Executa e acompanha os trabalhos necessários ao reflorestamento;

o Planeja o processo de produção e comercialização dos produtos agropecuários, nas propriedades e/ou

empresas rurais;

o Participa do planejamento dos sistemas ou planos de produção das culturas e criações regionais, sob a

orientação de Agrônomos, Veterinários, Zootecnistas e outros especialistas;

o Determina as operações e as recomendações técnicas apropriadas para a exploração racional das

culturas e criações;

o Supervisiona o uso de máquinas, implementos e de outros insumos utilizados na produção agropecuária

por trabalhadores rurais;

o Orienta trabalhadores rurais nos campos ou estações experimentais;

o Mantém atualizada a contabilidade de uma empresa rural;

o Executa tarefas em campos ou lotes experimentais, sob a orientação de Agrônomo, Zootecnista e

outros especialistas;

o Realiza levantamento da realidade rural;

o Presta assistência ao produtor rural;

o Difundi tecnologia agropecuária na comunidade rural;

o Treina agricultores jovens e adultos;

o Orienta a estocagem e armazenamento de produtos agropecuários;

o Comercializa produtos agropecuários;

o Planeja e efetua a venda de insumos agropecuários;

o Cadastra e orienta produtos rurais para obtenção de credito;

o Acompanha e fiscaliza o crédito agrícola;

o Administra núcleos de Colonização Rural 

II - ÁREA DE ATUAÇÃO:

Poderá atuar junto às empresas, companhias e fundações governamentais de Extensão Rural,
empresas particulares de assistência técnica a proprietários rurais, empresa de pesquisa agropecuária,
cooperativas, firmas de comercialização de produtos relacionados à agropecuária, agroindústria, carteiras
agrícolas bancárias, sindicatos rurais, cooperativas agrícolas e organizações não governamentais – ONG’S.

III – INFORMAÇÕES SOBRE O ESTÁGIO:  (CONTATO)

� Fone: (73) 3665-1032  -     Fax: (73) 3665-1023

Fábio Júnio da Silva Faustino

Coordenador do Estágio


