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Introdução

    Neste trabalho apresentamos resultados e reflexões a 
partir das ações de extensão realizadas no ano de 
2008,1 no período compreendido de maio a julho. 
Integrando as atividades complementares que fazem 
parte da formação acadêmica, fundamentadas no 
projeto pedagógico dos cursos ofertados pela UAG. 
Significando atividades extracurriculares – congressos, 
seminários, simpósios, semanas, encontros. 

Nesse sentido, o ciclo de seminários é 
imprescindível para a formação discente, uma vez que, 
este atua como multiplicador através da interação com 
a comunidade, melhorando a qualidade de vida, 
principalmente, do pequeno produtor. Neste ciclo de 
seminários foi abordado o Papel da ADAGRO na 
Defesa e Fiscalização Agropecuária no Estado de 
Pernambuco; que envolvem ações da medicina 
veterinária preventiva. A medicina veterinária tem por 
objetivo precípuo a promoção e a preservação da saúde 
dos animais. Ao concretizar este objetivo, o médico 
veterinário assegura a produtividade dos rebanhos, 
diminuindo o risco de transmissão de doenças de 
caráter zoonótico ao homem e proporcionando-lhe 
alimento de melhor qualidade. Implicitamente, este 
profissional está promovendo e preservando a saúde 
humana [1]. A utilização de conhecimentos, técnicas e 
recursos da medicina veterinária que visem à proteção 
e ao aprimoramento da saúde humana, constitui a saúde 
pública veterinária, portanto o médico veterinário é um 
sanitarista em excelência [2].

Assim, o propósito do projeto de extensão intitulado 
“VI Ciclo de Seminários Multidisciplinares da UAG” 
que vem sendo desenvolvido neste Campus, vem 
fortalecer a política educacional da interiorização da 
universidade, promovendo desenvolvimento local e 
regional.

Material e Métodos

O Projeto de Extensão foi realizado na forma de 
evento em seminários, onde foram abordadas temáticas 
interdisciplinares para contemplar os cursos de 
Zootecnia, Medicina Veterinária, Agronomia e 

Pedagogia da Unidade Acadêmica Garanhuns – UAG 
UFRPE.

As apresentações dos seminários no VI Ciclo de 
Seminários Multidisciplinares da UAG, foram realizadas 
pelo corpo docente da Unidade Acadêmica de Garanhuns, e 
de outras Instituições de Ensino Superior, além da 
participação de empresas privadas; e enfocaram, ações de 
promoção à educação, formação profissional, política, 
dando ênfase as ações relacionadas à melhoria e 
conscientização dos alunos nas temáticas: agricultura de 
subsistência, produção animal, bem-estar animal, bioética, 
dentre outras.

As explanações foram realizadas na sala de Seminários 
da UAG, sempre às quintas-feiras, no turno da manhã com 
início as 09h00min e tarde às 14h30min, sendo apresentado 
um seminário por turno, com 45 minutos de duração –
tolerância de 5 minutos – e 20 minutos para os debates.  
Sendo, a apresentação, repetida na semana seguinte oposto 
no turno; com o objetivo de contemplar todos os alunos da 
Unidade Acadêmica. 

Aos participantes foram fornecidos certificados 
expedidos pela Secretaria Acadêmica da Instituição. Os 
dados foram tabulados no programa Sphinx Léxica (2000), 
dando ênfase às informações pré-estabelecidas, quanto a 
participações em seminários e por curso [3].

Resultados e Discussão

No semestre 2008.1 foram apresentadas 10 palestras nos 
turnos manhã e tarde, perfazendo um total de 20 
apresentações, conforme cronograma do projeto.

Na 6ª edição, as empresas privadas foram contempladas 
com várias apresentações, e restou claro a importância da
interação da sociedade civil com a academia na formação 
docente.

Ressalte-se que ficou configurada a importância do 
estágio para o profissional em formação com um ato 
educacional, uma vez que proporciona ao discente uma 
vivência de aprendizagem para a vida social e profissional.

A análise de dados deu-se através da freqüência e 
participação dos alunos por curso, observou-se uma 
oscilação entre turmas e cursos.

Os temas mais abrangentes, independentemente de curso, 



tiveram maior participação – sem distinção por área de 
atuação.

No geral, 220 alunos – 30,5% participaram, sem 
considerar a quantidade de seminários assistidos.

Destes, 220 alunos – 154 alunos – 70% assistiram 
mais da metade da programação.

A média de participação por curso foi à seguinte:
41,7% Medicina Veterinária
31,1% Agronomia
35,0% Pedagogia
13,9% Zootecnia
Os resultados apontam desafios em envolver a 

comunidade acadêmica nas atividades de extensão –
para o campo das discussões e pesquisa, enquanto 
sujeitos de direito e formadores de opinião.

É fato incontroverso a importância da 
interdisciplinaridade na formação acadêmica e 
integração da comunidade em prol da promoção do 

desenvolvimento regional sustentável. 
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            Tabela I – VI Ciclo de Seminários Multidisciplinares da UAG - 2008.1 .

TÍTULO APRESENTADOR

MÊS: MAIO/2008

Mercado de Trabalho para Profissional das Ciências Agrárias
Guttenberg Morais Fortes Ferreira
Zootecnista - Rancho Alegre

Mercado de Trabalho para Profissional das Ciências Agrárias Guttenberg Morais Fortes Ferreira

Mercado de Trabalho para Avicultura
Victor Hugo de Vasconcelos Calado
Médico Veterinário - EPE: Produtos 
Agropecuários

Mercado de Trabalho para Avicultura Victor Hugo de Vasconcelos Calado
Papel da ADAGRO na Defesa e Fiscalização Agropecuária no 
Estado de Pernambuco

Elialdo Xavier de Melo
Fiscal Agropecuário da ADAGRO

Papel da ADAGRO na Defesa e Fiscalização Agropecuária no 
Estado de Pernambuco

Elialdo Xavier de Melo

MÊS: JUNHO/2008

Certificação do Queijo de Coalho do Agreste de Pernambuco
Benoît Pascal Dominique Paquereau
Gerente de Laticínios - ITEP

Certificação do Queijo de Coalho do Agreste de Pernambuco Benoît Pascal Dominique Paquereau

Universidade: Espaço de Produção de Saberes
Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira
Professora da UFPB

Universidade: Espaço de Produção de Saberes Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira

A Importância das Hortaliças para sua Saúde
Gilmara Mabel Santos
Professora da UAG/UFRPE

O Papel da Escola na Disciplina Escolar
Arminda de Fátima A. da Silva
Professora da UAG/UFRPE

O Papel da Escola na Disciplina Escolar Arminda de Fátima A. da Silva
A Importância das Hortaliças para sua Saúde Gilmara Mabel Santos

MÊS: JULHO/2008

Células Tronco: Aspectos Gerais
Fábio Luiz da Cunha Brito
Professor da UAG/UFRPE

Dificuldades e Distúrbios de Aprendizagem
Juliana Galindo de Oliveira Pontes
Professora da UAG/UFRPE

Dificuldades e Distúrbios de Aprendizagem Juliana Galindo de Oliveira Pontes
Células Tronco: Aspectos Gerais Fábio Luiz da Cunha Brito
Região de Garanhuns, Potencialidades, Desafios e Perspectivas: 
Uma Abordagem Geográfica

Carlos Roberto Cruz Ubirajara
Professor da UPE - Garanhuns

Região de Garanhuns, Potencialidades, Desafios e Perspectivas: 
Uma Abordagem Geográfica

Carlos Roberto Cruz Ubirajara


