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Fator de impacto normalizado em comparação com o mundo



Fator de impacto normalizado com os principais países que a UFLA colabora



Áreas da UFLA na Web of Science: 2010 a 2018

% artigos em Q1 journals (>50 artigos no período)



Porcentagem de artigos em Q1 de acordo com os países que a UFLA colabora



Principais países que a UFLA colabora (número de artigos entre 2010 – 2018)



Principais Universidades que a UFLA colabora nos EUA (número de artigos entre 

2010 – 2018)



Principais Universidades que a UFLA colabora na Inglaterra (número de artigos 

entre 2010 – 2018)





https://www.nottingham.ac.uk/research/beacons-of-excellence/future-
food/future-food.aspx

https://www.nottingham.ac.uk/research/beacons-of-excellence/future-food/future-food.aspx




Under the new University of Nottingham strategy for research, unique amongst

UK institutions, a large investment (£16M) is now available. The Sutton Bonington

campus has particular strengths in soils, animal production and crop quality,

providing an integrated approach for the optimisation of the soil – crop –

livestock system in a Brazilian context.

Soil Science: Nitrogen Use Efficiency (NUE) and reduce losses to the 

environment, and also to conserve and sequester carbon;

Animal Science: Beef and Dairy Cattle;

Vet Science: Livestock infectious diseases: Salmonella in poultry; Viral diseases 

of pigs, poultry and ruminants; (Professor Peter Mertens currently coordinates a 

large (€6,3M) H20:20)

Crop quality: use of grains to increase dietary bio-available mineral nutrients such 

as iron, zinc and selenium and use of biofuels.

Food Science: ABInBev Research Brewery





The University of Nottingham with 5 faculties, over 1500 academics and > 39,000

students is in the top 75 of the QS World University ranking. As the number

one for number of collaborative research grants within the Russell group, with two

Nobel prize-winners and two international campuses (China and Malaysia) it

possesses quality standards among the best in the world. 90% of all the research

at the University of Nottingham was classified to be of ‘International standard’ and

60% as ‘world-leading’ or ‘internationally excellent’.



Zootecnia, Fitotecnia e Solos: gases de efeito estufa na agricultura 

(sequestro de carbono): Nick tem um fundo de 3 milhões de libras;

Solos e Entomologia: impacto e segurança da produção agrícola

Genética e Melhoramento de Plantas: melhoria de variedades utilizando 

parâmetros fisiológicos.



Fitopatologia: uso de ômicas e sequenciamento e doenças;

Veterinária: uso de substâncias voláteis para o 

desenvolvimento de produtos e pesquisas com carrapato;

Agroquímica: desenvolvimento de fármacos;

Entomologia: estudos com resistência a defensivos 

agrícolas 

Zootecnia: pesquisas com alterações na expressão de 

genes em forrageiras tropicais para aumentar a 

digestibilidade ou concentração lipídica

Genética e Melhoramento de Plantas: melhoramento de 

forrageiras. 



Cotas de Doutorado sanduíche: total de 84 cotas

 4 cotas programas 5 e 

 8 cotas programas 5+, 6 e 7

 33 em 2019: 2 bolsas programas 5 e 3 bolsas programas 5+, 6 e 7;

 30 em 2020: 1 bolsas programas 5 e 3 bolsas programas 5+, 6 e 7; e

 21 em 2021: 1 bolsas programas 5 e 2 bolsas programas 5+, 6 e 7.



Como vamos criar
parcerias duradouras?

Vamos captar recursos
internacionais?


