
 

PERFIL DO PROFESSOR VISITANTE PARA O PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ENERGIA DA BIOMASSA (PPGEB)  

 

O perfil e informações solicitadas pelo PPGEB no plano de trabalho para o Professor visitante são 

enumeradas abaixo:  

 

(1) atender aos critérios de credenciamento do PPGEB, conforme o documento norteador de 

credenciamento nº 02 de 2016. O documento descrevendo as normas de credenciamento pode ser 

obtido no endereço eletrônico: http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ceca/pos-

graduacao/energia-da-biomassa/documentos/credenciamento-e-recredenciamento-docente/view 

ou na página do Programa (http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ceca/pos-

graduacao/energia-da-biomassa). 
 

(2) Apresentar experiência acadêmico-científica para a área de concentração interdisciplinar, com 

ênfase em análise de dados em Energia da Biomassa. 

 

(3) Indicação das linhas de pesquisa do PPGEB que o plano de trabalho terá aderência. A linhas de 

pesquisa do PPGEB são: a) Processos tecnológicos em biodiesel e biogás; b) Etanol; e c) Florestas 

energéticas; e podem ser encontradas na página do Programa 

(http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ceca/pos-graduacao/energia-da-biomassa/linhas-de-

pesquisa); 

 

(4) Indicação dos grupos de pesquisa/pesquisadores vinculados ao PPGEB que pretende realizar 

colaborações. A descrição dos professores credenciados no PPGEB encontra-se no site do Programa; 

 

(5) Indicação de propostas de pesquisas e infraestrutura necessária para desenvolvimentos das 

atividades experimentais descritas no plano de trabalho. O descritivo de laboratórios, equipamentos e 

de alguns grupos de pesquisa do PPGEB e do CECA, constam no site do Programa: 

http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ceca.  
 

(6) Indicação das disciplinas do quadro do PPGEB que poderá ministrar. Recomenda-se que o 

candidato possa realizar a sugestões de novas disciplinas, desde que apresente as respectivas ementas 

e justificativa. A relação de disciplinas do PPGQB encontra-se no site do curso: 

http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ceca/pos-graduacao/energia-da-biomassa/disciplinas. 
 

 

CONTATOS 

 

PPGEB - Programa de Pós-graduação em Energia da Biomassa 

Centro de Ciências Agrárias– CECA/ UFAL 

Secretaria de Pós-Graduação do CECA 

E-mail: energiadabiomassa.ufal@gmail.com 

Telefone: (82) 3214 -1307 

Secretário: Marcos Antônio Lopes 

 

Coordenação:  

Prof. Elton Lima Santos Santos – e-mail: elton.santos@ceca.ufal.br 

Profa. Andrea de Vasconcelos Freitas Pinto– e-mail: dea_botelho@hotmail.com 
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