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____________________
Mestrado em aquicultura na Esalq-USP
Candidato deve ter graduação em agronomia, zootecnia ou áreas correlatas. Também é desejável experiência com
formulação e fabricação de rações para organismos aquáticos (foto: Esalq) Mestrado em aquicultura na Esalq-USP
05 de março de 2020 Agência FAPESP – Uma vaga de mestrado com bolsa da FAPESP está disponível pelo projeto
de Apoio a Jovens Pesquisadores “Protocolo para a modelagem da dinâmica de nutrientes em sistemas de
aquaponia através de análise de balanço de massa”, desenvolvido no Departamento de Zootecnia da Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo (USP). O prazo de inscrição termina
no dia 15 de março de 2020. O bolsista desenvolverá um projeto que busca aprimorar uma nova técnica de
determinação de liberação de íons em soluções nutritivas aquapônicas por meio de análise de balanço de massa
para modelagem da dinâmica de nutrientes em sistemas de aquaponia. O candidato deve possuir graduação em
agronomia, zootecnia, aquicultura ou áreas correlatas. Também é desejável experiência com formulação e fabricação
de rações para organismos aquáticos, condução de experimentos de nutrição de peixes e análises laboratoriais. Para
se inscrever, os interessados devem enviar carta de interesse, currículo atualizado, histórico escolar da graduação e
duas cartas de recomendação para o e-mail do coordenador do projeto, o professor Brunno da Silva Cerozi
(brunno.cerozi@usp.br). Mais informações sobre a vaga em: www.fapesp.br/oportunidades/3489. Os requisitos e
benefícios das bolsas mestrado da FAPESP estão disponíveis no site www.fapesp.br/bolsas/ms. Outras vagas de
bolsas, em diversas áreas do conhecimento, estão no site FAPESP-Oportunidades, em
www.fapesp.br/oportunidades. Republicar Republicar A Agência FAPESP licencia notícias via Creative Commons
(CC-BY-NC-ND) para que possam ser republicadas gratuitamente e de forma simples por outros veículos digitais ou
impressos. A Agência FAPESP deve ser creditada como a fonte do conteúdo que está sendo republicado e o nome
do repórter (quando houver) deve ser atribuído. O uso do botão HMTL abaixo permite o atendimento a essas
normas, detalhadas na Política de Republicação Digital FAPESP. Texto HTML Agência FAPESP – Uma vaga de
mestrado com bolsa da FAPESP está disponível pelo projeto de Apoio a Jovens Pesquisadores “Protocolo para a
modelagem da dinâmica de nutrientes em sistemas de aquaponia através de análise de balanço de massa”,
desenvolvido no Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da
Universidade de São Paulo (USP). O prazo de inscrição termina no dia 15 de março de 2020. O bolsista
desenvolverá um projeto que busca aprimorar uma nova técnica de determinação de liberação de íons em soluções
nutritivas aquapônicas por meio de análise de balanço de massa para modelagem da dinâmica de nutrientes em
sistemas de aquaponia. O candidato deve possuir graduação em agronomia, zootecnia, aquicultura ou áreas
correlatas. Também é desejável experiência com formulação e fabricação de rações para organismos aquáticos,
condução de experimentos de nutrição de peixes e análises laboratoriais. Para se inscrever, os interessados devem
enviar carta de interesse, currículo atualizado, histórico escolar da graduação e duas cartas de recomendação para o
e-mail do coordenador do projeto, o professor Brunno da Silva Cerozi (brunno.cerozi@usp.br). Mais informações
sobre a vaga em: www.fapesp.br/oportunidades/3489. Os requisitos e benefícios das bolsas mestrado da FAPESP

estão disponíveis no site www.fapesp.br/bolsas/ms. Outras vagas de bolsas, em diversas áreas do conhecimento,
estão no site FAPESP-Oportunidades, em www.fapesp.br/oportunidades. Agência FAPESP – Uma vaga de mestrado
com bolsa da FAPESP está disponível pelo projeto de Apoio a Jovens Pesquisadores “Protocolo para a modelagem
da dinâmica de nutrientes em sistemas de aquaponia através de análise de balanço de massa”, desenvolvido no
Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São
Paulo (USP). O prazo de inscrição termina no dia 15 de março de 2020. O bolsista desenvolverá um projeto que
busca aprimorar uma nova técnica de determinação de liberação de íons em soluções nutritivas aquapônicas por
meio de análise de balanço de massa para modelagem da dinâmica de nutrientes em sistemas de aquaponia. O
candidato deve possuir graduação em agronomia, zootecnia, aquicultura ou áreas correlatas. Também é desejável
experiência com formulação e fabricação de rações para organismos aquáticos, condução de experimentos de
nutrição de peixes e análises laboratoriais. Para se inscrever, os interessados devem enviar carta de interesse,
currículo atualizado, histórico escolar da graduação e duas cartas de recomendação para o e-mail do coordenador do
projeto, o professor Brunno da Silva Cerozi (brunno.cerozi@usp.br). Mais informações sobre a vaga em:
www.fapesp.br/oportunidades/3489. Os requisitos e benefícios das bolsas mestrado da FAPESP estão disponíveis
no site www.fapesp.br/bolsas/ms. Outras vagas de bolsas, em diversas áreas do conhecimento, estão no site
FAPESP-Oportunidades, em www.fapesp.br/oportunidades. Este texto foi originalmente publicado por Agência
FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui. Copiar Texto Voltar
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