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Introdução

A Unidade Acadêmica de Garanhuns – UAG, 
vinculada à Universidade Federal Rural de Pernambuco 
– UFRPE, criada a partir do Programa de Expansão e 
Interiorização do Ensino Superior do Governo Federal 
e implantada em setembro de 2005 no Agreste 
Meridional deste Estado, vem desenvolvendo ações 
integradas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, 
demonstrando sua importância não apenas para a 
evolução educacional e tecnológica do Estado, mas 
também para atender as necessidades e anseios da 
sociedade.  

 O VII Ciclo de Seminários Multidisciplinares da 
UAG é um projeto de extensão multidisciplinar 
desenvolvido em seminários semanais com duração 
média de uma hora cada, realizados por profissionais 
de diferentes áreas e instituições, acessível a todos os 
alunos da UAG e à comunidade, proporcionando uma 
maior interação entre universidade e sociedade, além 
de ser um complemento curricular atrelado a diversos 
aspectos de enriquecimento cultural, ao abordar temas 
de importância profissional e pessoal para os ouvintes.

Neste ciclo de seminários foram abordados
questionamentos, como por exemplo o seminário: 
Contrair e Multiplicar é só Começar ... Foi elucidado
que o que faz mal no consumo da carne de porco é o 
preconceito. Amado por uns e odiados por outros, o 
suíno ainda hoje é fonte de contradições. Ao contrário 
do que se imagina, a carne de porco é uma alternativa 
light e saudável, cujo consumo aumentou em vários 
países, exceto no Brasil. Quando os chineses 
resolveram domesticar porcos há cerca de 4,5 mil anos, 
não imaginavam que eles passariam por uma grande 
“saga” gastronômica. De principal fonte de alimento 
das comunidades fixas, de alimento preferido do deus 
Júpiter e símbolo da gula, volúpia e luxúria na Idade 
Média, os porcos foram marginalizados e tornaram-se, 
injustamente, vilões, temidos pelo seu colesterol [1]. 
Assim, a imagem da carne suína anda muito 
desgastada. A população em geral relaciona o produto 
com três fatores negativos: pouca higiene, alimento 
pesado, “reimoso” e colesterol elevado [2]. Pesquisas 
realizadas na UNICAMP (1995) demonstram que os 
níveis de colesterol na carne suína não justificam toda a 
campanha negativa que se faz, relacionando o 

colesterol às doenças cardiovasculares responsáveis por 
mortes e confirmando que a carne suína é importante fonte 
de proteínas e vitaminas do complexo B. Há muita 
controvérsia a respeito do colesterol, principalmente pela 
desinformação. A Associação Americana do Coração 
(AHA) recomenda que o consumo de colesterol seja 
inferior a 300 mg/dia. Tomando-se esse valor como 
referência, verifica-se que 100 gramas de carne de porco, 
cuja gordura externa ao músculo tenha sido retirada, estará 
abaixo dos 100 mg/100g de tecido. Outro ponto, a respeito 
do colesterol é a sua importância para as funções celulares. 
Apenas uma pequena parte do colesterol vem da dieta, a 
maior parte é sintetizada pelas células do fígado, adrenal, 
intestinos, pele e aorta. Sua função principal é produzir 
hormônios esteróides. Não se pode querer reduzir o 
colesterol a níveis que não são desejáveis (150 a 280 mg/dl 
no soro é adequado). Existe um mínimo que deve ser 
proporcionado pela dieta e, portanto, não se deve deixar de 
consumir carnes por receio de estar ingerindo colesterol. 
Outro mito, diz respeito à higiene, associando-se o porco à 
sujeira, basta lembrar da famosa campanha veiculada 
através da Central Globo de Produção, “Mantenha sua 
praia limpa”, onde porquinhos passam o dia na praia 
jogando vôlei, tomando banho e deixando a praia 
completamente suja. Que, aliás, deixou de ser veiculada 
graças a protestos de produtores e associações de criadores 
de suínos como sendo pejorativa a associação entre o 
animal e a falta de conscientização da população que suja 
as praias indiscriminadamente. A carne de porco ou de 
suíno (isso é pura questão de semântica) pode e deve ser 
consumida sem restrição, mas dentro dos padrões de 
higiene e qualidade determinados pelo MAPA. Portanto, 
falta informação e sobra preconceito.

Almeja-se que os alunos coloquem em prática o 
conhecimento adquirido nos seminários, a fim de melhorar 
sua atuação como profissional e possibilitar uma melhor 
qualidade de vida para a população.

Material e Métodos
 O Projeto de Extensão foi executado na forma de evento, 

centrado em seminários, onde foram abordadas temáticas 
interdisciplinares para contemplar os cursos de Agronomia, 
Licenciatura em Pedagogia, Medicina Veterinária e 
Zootecnia. 

 As apresentações no VII Ciclo de Seminários 



Multidisciplinares da UAG foram realizadas por 
profissionais de diversos estabelecimentos, como 
Instituições de Ensino Superior - UPE, Clínica de 
Bovinos de Garanhuns e o próprio Corpo Docente da 
UAG, permitindo o contato dos ouvintes com 
profissionais renomados, fortalecendo os laços entre as 
instituições e aperfeiçoando os alunos para o exigente 
mercado de trabalho.

Foi apresentado um único tema por dia, sempre às 
quintas-feiras, pela manhã e à tarde, com início às 
09h00min e às 14h30min, tornando-se acessível a todos 
os alunos da Unidade, uma vez que o ingresso por 
curso dos estudantes é alternado por turno.

 Os apresentadores e os alunos receberam certificados 
de participação no VII Ciclo de Seminários 
Multidisciplinares da UAG emitidos pela Secretária 
Acadêmica da Unidade.

Os dados foram tabulados no programa Sphinx 
Léxica (2000), dando enfâse às informações pré-
estabelecidas, quanto a participações em seminários e 
por curso [3].

Resultados e Discussão
Na 7ª Edição do Ciclo de Seminários 

Multidisciplinares da UAG foram apresentados 10 
temas durante os meses de agosto, setembro e outubro, 
conforme o cronograma do evento (Tabela 1).

Através da avaliação da freqüência dos alunos, 
observou-se uma maior participação dos alunos do 
curso de Medicina Veterinária (45.52%), seguidos por 
Zootecnia (21.61%), Agronomia (19.14%) e Pedagogia 
(13.73%), com uma média de 64.8 ouvintes por tema. 
Entre os ouvintes, houve participação de funcionários 
da UAG e de técnicos agropecuários.

Com relação às apresentações observou-se uma 
maior participação naqueles temas mais comuns à vida 
do profissional das diferentes áreas, destacando-se a 
palestra Tristeza Parasitária Bovina, sendo apresentada 
por profissionais da Clínica de Bovinos de Garanhuns
(17.25%); Erros Ortográficos: Vamos Aprender ! 
(14.66%) e o Programa Nacional de Controle e 
Erradicação da Brucelose e Tuberculose – PNCEBT 
(11.88%).

A Universidade dispõe de quatro cursos com sete 
turmas cada, totalizando 870 alunos matriculados na 
Instituição, dos quais aproximadamente 235 
participaram do Projeto, representando 26,44%, 
demonstrando assim a relevância desse para o 
desenvolvimento profissional dos participantes, uma 
vez que a assiduidade dos alunos é relacionado ao 
interesse no assunto tratado, por se tratar de  uma 
atividade não obrigatória.
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Tabela 1. VII Ciclo de Seminários Multidisciplinares da UAG - 2008.2 

TÍTULO APRESENTADOR

MÊS: AGOSTO/2008
Representações Sociais de Educação Ambiental: O Sofware 
ALCESTE como Instrumento para Análise

Vera Lúcia Chalegre de Freitas
Profa. UPE - Garanhuns

Representações Sociais de Educação Ambiental: O Sofware 
ALCESTE como Instrumento para Análise

Vera Lúcia Chalegre de Freitas
Profa. UPE - Garanhuns

Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e 
Tuberculose – PNCEBT

Nivaldo de Azevedo Costa
Clínica de Bovinos de Garanhuns

Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e 
Tuberculose – PNCEBT

Nivaldo de Azevedo Costa
Clínica de Bovinos de Garanhuns

Noções de Manejo Alimentar em Eqüinos
Maria Isabel de Souza
Clínica de Bovinos de Garanhuns

Noções de Manejo Alimentar em Eqüinos
Maria Isabel de Souza
Clínica de Bovinos de Garanhuns

MÊS: SETEMBRO/2008

Tristeza Parasitária Bovina
Carla Lopes de Mendonça
Clínica de Bovinos de Garanhuns

Tristeza Parasitária Bovina
Carla Lopes de Mendonça
Clínica de Bovinos de Garanhuns

Contrair e Multiplicar é só Começar ...
Mônica Calixto Ribeiro de Holanda
Profa. UAG/UFRPE

Contrair e Multiplicar é só Começar ...
Mônica Calixto Ribeiro de Holanda
Profa. UAG/UFRPE

Erros Ortográficos: Vamos Aprender !
Érica Reviglio Iliovitz
Profa. UAG/UFRPE

Erros Ortográficos: Vamos Aprender !
Érica Reviglio Iliovitz
Profa. UAG/UFRPE

O Uso Correto das Plantas Medicinais
Josabete Salgueiro Bezerra de Carvalho
Profa. UAG/UFRPE

O Uso Correto das Plantas Medicinais
Josabete Salgueiro Bezerra de Carvalho
Profa. UAG/UFRPE

MÊS: OUTUBRO/2008

Toxemia da Prenhez e Urolitíase em Pequenos Ruminantes
José Augusto Bastos Afonso
Clínica de Bovinos de Garanhuns

Toxemia da Prenhez e Urolitíase em Pequenos Ruminantes José Augusto Bastos Afonso
Clínica de Bovinos de Garanhuns

O Perfil de Administrador
Adilma Lopes Brandão
Administradora da UAG/UFRPE

O Perfil de Administrador
Adilma Lopes Brandão
Administradora da UAG/UFRPE

Assistência ao Estudante Universitário e o Direito à Educação 
Superior

Joselya Claudino de Araújo
Débora Bezerra de Almeida
Assistente Social da UAG/UFRPE

Assistência ao Estudante Universitário e o Direito à Educação 
Superior

Joselya Claudino de Araújo
Débora Bezerra de Almeida
Assistente Social da UAG/UFRPE


