PERFIL DO PROFESSOR VISITANTE PARA O PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA (PPGZ)
O perfil e informações solicitadas pelo PPGZ no plano de trabalho para o Professor visitante são
enumeradas abaixo:
1. Ser graduado em Zootecnia e/ou áreas afins, com doutorado, que atuem na área de Estatística
Aplicada à Produção Animal e/ou Produção Animal, podendo ser de nacionalidade brasileira
e/ou estrangeira.
2. Atender aos critérios de credenciamento do PPGZ conforme Normas para credenciamento,
recredenciamento e descredenciamento de docentes no Programa de Pós-Graduação em
Zootecnia – PPGZ/CECA/UFAL. As Normas para credenciamento podem ser obtidas no
endereço
eletrônico:
http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ceca/posgraduacao/zootecnia/documentos/normas/normas-credenciamento-docente-ppgz-ufal/view
ou na página do Programa http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ceca/posgraduacao/zootecnia
3. O docente a ser contratado deverá permanecer exclusivamente participando como docente no
PPGZ/UFAL, podendo, entretanto, interagir com os outros programas de Pós-Graduação da
Unidade Acadêmica CECA e/ou de outras instituições. Caso o docente seja estrangeiro deverá
promover a internacionalização do PPGZ com ações conjuntas com os grupos de pesquisas
de instituições estrangeiras.
4. Deverá ainda propor uma disciplina no PPGZ em consonância com a área de Estatística
Aplicada a Produção Animal e/ou Produção Animal.
5. Aumentar a visibilidade e inserção social do PPGZ por meio da organização de eventos,
apresentação de palestras, cursos de curta duração na área proposta o edital.
6. Incrementar parcerias com outros PPGs ou com instituições nacionais e internacionais de
ensino/pesquisa, participando em algum grupo de pesquisa na área do PPGZ.
7. Participar na orientação e coorientação de discentes do Mestrado durante a vigência do
contrato.
8. Colaborar na publicação de artigos em periódicos nacionais e internacionais na área de
Zootecnia e Recursos Pesqueiros, com a inserção de docentes e estudantes do PPGZ (qualis
B1, A2 ou A1).
9. Buscar a captação de recursos em Editais, por meio da submissão de projetos para as Agências
de Fomento.
10. Incrementar parcerias com outros PPGs ou com instituições nacionais e internacionais de
ensino/pesquisa.
11. Ministrar pelo menos uma disciplina na graduação por semestre na Unidade Acadêmica
Centro de Ciências Agrárias.
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