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 Como parte das atividades constantes no cronograma do Projeto
do Programa PVE (Pesquisador Visitante do Exterior), edital
09/2014, submetido pela equipe do AMBIAGRO (Núcleo de
Pesquisas em Ambiência e Arquitetura de Sistemas
Agroindustriais)/Departamento de Engenharia
Agrícola(DEA)/Universidade Federal de Viçosa(UFV), juntamente
com a Coordenação de Pós-Graduação do DEA/UFV, e aprovado
pela CAPES, uma comitiva brasileira, da UFV/DEA, esteve em
Évora/Portugal, para uma missão, de 12 de fevereiro a 03 de março
de 2015.

 O tema central do projeto aprovado foca a produção avícola. A
Profa. Dra. Fátima de Jesus Folgôa Baptista, PhD., Titular da
Universidade de Évora (UÉvora) - Portugal, foi a contemplada no
referido programa da CAPES, e já esteve na UFV, cumprindo as
atividades iniciais propostas no projeto, no período de 28 de
novembro a 12 de dezembro de 2014.



 Em Portugal foram realizadas reuniões com a administração da
Universidade de Évora, para discussões, avaliações, novas
proposições e avanços relativos ao Convênio Guarda-Chuva
existente entre as duas Instituições, sob a coordenação da Profa.
Dra. Fátima de Jesus Folgôa Baptista (Portugal-UÉvora) e Profa.
Ilda de Fátima Ferreira Tinôco (Brasil-UFV). Nessas reuniões, um
dos aspectos abordados foi relativo à possível implementação de
pós-graduação em co-tutela entre as duas Instituições, cujos
encaminhamentos foram promissores.



 Além disso, a comitiva brasileira, composta pelas Professoras Ilda
de Fátima Ferreira Tinôco, que se encontra em pós-doutoramento
na Itália, e Cecília Souza Ferreira, acompanhada por seis (06)
estudantes de pós-graduação DEA/UFV, teve a oportunidade de
atender ao evento Workshop Internacional “Constrains and
Solutions for Animal Housing in Warm Conditions”, onde elas
apresentaram palestras e eles participaram da sessão pôster, com
contribuições significativas. Estiveram presentes nesse evento,
diversos renomados pesquisadores de várias instituições
europeias de ensino e pesquisa, além de representantes de
empresas do ramo da produção animal. Ademais, o grupo todo
conduziu discussões acerca do projeto atual e de outros que serão
desenvolvidos no futuro dentro dessa parceria.



 Durante esse período, foram realizadas também diversas visitas
técnicas a unidades de produção nos setores de bovinocultura de
leite, de corte, suinocultura, frangos de corte e galinhas poedeiras,
visando o conhecimento desses sistemas de produção animal e o
planejamento para futuros experimentos que venham a atender os
doutorados sanduíche e pós-doutorados previstos no projeto PVE
aprovado.

 Foi ocorrência de grande importância tendo em vista as atuais
ações da UFV no que diz respeito à internacionalização, meta com
a qual o Departamento de Engenharia Agrícola busca estar em
acordo e atento.



Reunião com o Vice-reitor da Universidade de Évora, Prof. Paulo Quaresma (ao 
centro). À esquerda: Profa. Fátima de Jesus Folgôa Baptista (UÉvora)e Profa. 
Ilda de F. F. Tinôco (UFV). À direita: Profa. Cecília de F. Souza Ferreira (UFV) 

e Prof. Vasco Fitas da Cruz (UÉvora).



Pesquisadores de vários países da Europa (Itália, França, Bélgica, 
Holanda, Espanha e Portugal), participantes do evento. 



Reunião no campus central da Universidade de Évora. 



Estudantes da UFV participantes da missão e estudantes da UÉvora 
num momento do Workshop- Sessão Pôster. 



Apresentação da palestra durante o Workshop. 



Reunião Final com pesquisadores de instituições da Europa–
Campus de Mitra – Universidade de Évora.
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