
Processo Seletivo Para Professor Visitante - Edital Nº 115 

 Área de Conhecimento: Engenharia de Alimentos  

 

Plano de Trabalho para o Professor Visitante 

 

O plano de trabalho desta vaga deverá abranger as seguintes atividades: 

 

Docência na graduação 

 

O Professor Visitante deverá atuar na melhoria da qualidade da Graduação em Engenharia de 

Alimentos da UFMG, podendo ministrar aulas, orientar alunos, cooperar na elaboração de 

projetos para captação de recursos, bem como expandir as atividades de internacionalização, 

visando o intercâmbio e participação dos discentes em redes de pesquisas internacionais. 

 

Como atividades de ensino, faz parte do plano de trabalho do Professor visitante, ministrar aulas 

voltadas para a extensão e desenvolvimento Urbano e Rural. Como sugestão segue abaixo uma 

proposta de ementa para tais aulas: 

 

Ementa dos tópicos a serem abordados na atividade: Extensão e Desenvolvimento Urbano e 

Rural, e suas implicações à subnutrição. A questão tecnológica e produção de alimentos 

enriquecidos. As bases da Agricultura Sustentável. Modelos de Extensão. Técnicas sociais 

utilizadas na Extensão Urbana e Rural. Programas Aquisição Alimentos. Programa Nacional 

de Alimentação Escolar. Políticas Públicas de Promoção da Saúde. Ações e alternativas para 

erradicação da subnutrição infantil. 

 

Carga horária correspondente ao módulo: 45 horas semestrais 

 

Número de créditos atribuídos aos estudantes: 3 créditos semestrais 

 

Número de vagas oferecidas para matrícula: 20 vagas para matrícula 

 

Atividades da disciplina de extensão: 

 



1. Extensão e Desenvolvimento Urbano e Rural, e suas implicações à subnutrição. 

2. A questão tecnológica e produção de alimentos enriquecidos.  

3. As bases da Agricultura Sustentável.  

4. Modelos de Extensão da Saúde.  

5. Técnicas sociais utilizadas na Extensão Urbana e Rural.  

6. Programas Aquisição Alimentos. 

7. Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

8. Políticas Públicas de Promoção da Saúde 

9. Ações e alternativas para erradicação da subnutrição infantil. 

 

Procedimento de avaliação a ser adotado:  

 

1. Aulas expositivas; 

2. Aulas práticas – extensão; 

3. Trabalhos individuais e em grupo; 

4. Avaliações; Seminários. 


