ANEXO I – LISTA DE TEMAS PRIORITÁRIOS
POR UNIDADE
UNIDADE

TEMAS PRIORITÁRIOS

SAP
SAF
SCRI
SDI
SFB
SFAs

SDA

Não há indicação de temas prioritários – TEMA LIVRE
Não há indicação de temas prioritários – TEMA LIVRE
Não há indicação de temas prioritários – TEMA LIVRE
Não há indicação de temas prioritários – TEMA LIVRE
Não há indicação de temas prioritários – TEMA LIVRE
Não há indicação de temas prioritários* – TEMA LIVRE – Com exceção das
DDAs, que deverão observar os temas prioritários listados pela SDA.
Métodos ou estratégias de detecção de fraudes em produtos de
origem vegetal
Métodos ou estratégias de detecção, prevenção e combate a fraudes
em produtos de origem vegetal
Inovações tecnológicas ou novas tecnologias na inspeção de produtos
de origem animal
Modernização da inspeção animal dos diferentes processos de abate
Requisitos específicos de mercados
Subsídios técnico-científicos para o embasamento e confecção de
normas complementares em Inspeção de produtos de origem animal
Indicadores microbiológicos para avaliação do processo produtivo e do
produto final
Análise da capacidade estatal dos órgãos executores da Defesa
Agropecuária
Exigências fitossanitárias dos países importadores com relação a
demandas da agenda ambiental mundial
Microbiologia de alimentos
Metrologia
Biossegurança laboratorial
Biologia molecular
Química aplicada à defesa agropecuária
Epidemiologia molecular
Emergências agropecuárias
Associação entre cadeias agropecuárias e formas de produção com
riscos à continuidade
Avaliação da eficiência de tratamentos pós-colheita no controle da
praga Bactrocera carambolae (Mosca-da-Carambola)
Avaliação da eficiência de organismos e métodos de controle biológico
da praga Bactrocera carambolae (Mosca-da-Carambola).
Validação da Técnica de Inseto Estéril – TIE como método de controle
da praga Bactrocera carambolae (Mosca-da-Carambola).
Estudo de desenvolvimento e validação de métodos de diagnóstico
rápido das pragas Boeremia foveata, Fusarium oxysporum f.sp.
cubense Raça 4 Tropical, Moniliophtora roreri, Pantoea stewartii
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subsp. stewartii, Xanthomonas oryzae pv. Oryzae , Xylella fastidiosa
subsp. Fastidiosa e dos Fitoplasmas associados às Síndromes do Tipo
Amarelecimento Letal das Palmáceas.
Validação de medidas de controle, erradicação e manejo das pragas
African cassava mosaic vírus, Ditylenchus destructor, Fusarium
oxysporum f.sp. cubense Raça 4 Tropical, Globodera rostochiensis,
Moniliophtora roreri, Pantoea stewartii subsp. stewartii, Xanthomonas
oryzae pv. Oryzae , Xylella fastidiosa subsp. Fastidiosa e dos
Fitoplasmas associados às Síndromes do Tipo Amarelecimento Letal
das Palmáceas.
Inovação em metodologia analítica de insumos agrícolas.
Controle de qualidade, medidas de biossegurança e bioproteção, e
análise de risco aplicados ao setor de produtos de uso veterinário
Prevenção e controle da resistência aos antimicrobianos no âmbito da
agropecuária
Medidas de vigilância e de intervenção sanitária aplicadas à saúde
animal (ações de controle, prevenção e erradicação)
Estratégias de zonificação, compartimentação e contenção em saúde
animal
Avaliação e aperfeiçoamento dos serviços veterinários em saúde
animal
Planejamento e avaliação da vigilância em saúde animal, de doenças
de interesse da atuação oficial
Preparação e resposta às emergências em saúde animal, de doenças
de interesse da atuação oficial
Análise benefício-custo em saúde animal
Biotecnologias e ciências genômicas aplicadas à reprodução animal e
ao melhoramento genético animal;
Doenças transmissíveis por material de multiplicação animal
Avaliação do impacto do uso de genética melhoradora nas cadeias
produtivas
Estabelecimento de metodologias para análise de risco relacionadas à
produção de material de multiplicação animal
Avaliação dos sistemas de informação em saúde animal
Análise epidemiológica em saúde animal, de doenças de interesse da
atuação oficial
Biossegurança aplicada a quarentenários de animais
Gestão de Pessoas
Liderança, Inovação e Gestão
DA

Gestão Pública/Administração Pública
Orçamento
Direito Administrativo/Licitações e Contratos

SE

Logística Pública
Políticas Públicas (inclusive monitoramento e avaliação)
DGG

Governança
Desenvolvimento institucional
Administração/Gestão Pública

UNIDADE

TEMAS PRIORITÁRIOS
Estatística e análise de dados
Ciência de Dados
Economia
Contabilidade Pública
Educação Profissional e Tecnológica
Gestão do Conhecimento
Gestão de Riscos
Integridade
Orçamento e Finanças Públicas
Ciência da Informação

Agronomia
Temas Gerais

Economia
Economia Agrícola
Agronegócio
Política Agrícola

SPA

Política Pública e financiamento agropecuário
Temas
específicos

CONJUR

Política Pública e sustentabilidade na agropecuária
Avaliação da Política Pública no setor agropecuário
Métodos e técnicas de acompanhamento, monitoramento e
avaliação das Políticas Públicas
Direito Ambiental
Direito Agrário
Direito Público
Direito Civil

