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Introdução

A Unidade Acadêmica de Garanhuns - UAG, através 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que se 
localiza na região do Agreste Meridional, deste estado, 
desde setembro de 2005, data da sua implantação, vem 
promovendo melhorias nas qualidades de ensino dos 
alunos regularmente matriculados na instituição, 
fomentando a realizações de ações integradas nas áreas 
de ensino, pesquisa e extensão. 

Cada um dos quatro cursos oferecidos pela Unidade, 
Agronomia, Medicina Veterinária, Pedagogia e 
Zootecnia, desenvolvem atividades voltadas para a 
região do Agreste de Pernambuco, dentro dos eixos 
temáticos adotados pela Universidade, que são, entre 
outros: meio ambiente, saúde, educação, direitos 
humanos, comunicação. 

Dessa forma, a UAG afirma sua preocupação com a 
população não só da cidade de Garanhuns, como 
também de todo o Agreste Pernambucano, se 
mostrando condizente com a política educacional da 
Universidade, que é o de formar seres humanos reais 
para um mundo real.

Por se tratar de uma atividade de caráter 
multidisciplinar, o evento desenvolvido funciona como 
um complemento curricular atrelado a diversos 
aspectos de enriquecimento cultural de grande 
importância para os ouvintes.

E o projeto, centrado em seminários, é aberto a todos 
os alunos da UAG, não sendo extra-muro ainda por 
falta de infraestrutura. Neste ciclo de seminários foram 
abordados temas como: Bem-Estar na Avicultura. Foi 
evidenciado que nos países de clima tropical, um dos 
desafios de produção são os fatores ambientais de alta 
temperatura e alta umidade dentro das instalações, as 
quais são limitantes para o bem-estar e um alta 
produtividade [1]. O conceito de ambiente é amplo, 
uma vez inclui todas as condições que afetam o 
desenvolvimento dos animais. Hoje, ao considerar o 
ambiente de produção animal leva-se em conta, o 
ambiente térmico (temperatura, umidade, velocidade do 

vento e outros), o ambiente acústico (ruídos), o ambiente 
aéreo (gases e poeiras) e o ambiente social (hierarquia do 
grupo) e o tratador [2]. Dessa maneira, almeja-se que os 
alunos absorvam conhecimentos das temáticas abordadas 
no evento e que os coloquem em prática, buscando uma 
melhor qualidade de vida dos animais e da população.

Material e Métodos

O Projeto de Extensão foi executado na forma de evento, 
centrada em seminários, onde foram abordadas temáticas 
interdisciplinares para contemplar os quatro cursos da 
Unidade Acadêmica de Garanhuns - UAG/UFRPE.

As apresentações dos seminários no V Ciclo de 
Seminários Multidisciplinares da UAG foram realizadas 
pelo Corpo Docente desta Instituição; e enfocaram, ações 
de promoção à educação, formação profissional, política e 
principalmente àquelas ações ligadas à melhoria da 
consciência dos alunos sobre temáticas, tais como: 
agricultura de subsistência, produção animal, bem-estar 
animal e bioética, dentre outras.  

As apresentações foram realizadas na Sala de Seminários 
da UAG, sempre às quintas-feiras, tendo início nos 
seguintes horários: 09:00 (manhã) e 14:30 (tarde).

Foi apresentado um único seminário por turno, e este, 
repetido na semana seguinte no turno oposto; objetivando-
se com isso contemplar todos os alunos da Unidade; uma 
vez que, os ingressos dos alunos dos quatro cursos é 
alternado, sendo dois por turno.

O tempo destinado para cada apresentação foi de 45 
minutos (com margem de mais ou menos 5 minutos). Para 
questionamentos dos ouvintes, foi destinado 
aproximadamente um tempo de 20 minutos.

Os apresentadores receberam certificados de 
participação no V Ciclo de Seminários Multidisciplinares 
da UAG, e os alunos, como ouvintes, que foram 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

O V Ciclo de Seminários Multidisciplinares da UAG 
contou com a apresentação de 13 (treze) temas, 
segundo cronograma do evento, ministrados por 
docentes da própria instituição.

Com a análise dos dados resultantes da freqüência de 
participação dos alunos, que foi realizado por turmas, 
observou-se uma oscilação. Houve uma maior 
participação dos alunos, quando os seminários trataram 
de temas mais abrangentes, sem distinção por área de 
atuação. Como exemplo tem-se as três primeiras 
apresentações, que se somando, totalizaram a 
participação de cerca de 280 alunos. O que representa 
mais de um terço ou cerca de 40% do total de alunos da 
Unidade.

A Universidade dispõe de quatro cursos que já 
somam seis turmas de cada um destes, onde duas são 
de 30 alunos e três de 40 alunos, perfazendo um total 

de 720 alunos da instituição. Confirmando-se o que está 
supracitado. 

Com relação ao restante dos temas apresentados, o 
número de alunos participativos variou de acordo com a 
área de atuação de cada curso, o que resultou num menor 
índice de participação. 

No geral, por se tratar de uma atividade não obrigatória, 
considera-se que o projeto atraiu um bom contingente de 
alunos para a sua realização.
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         Tabela I - V Ciclo de Seminários Multidisciplinares da UAG - 2007.2 .

TÍTULO                APRESENTADOR

MÊS: AGOSTO/2007

Biblioteca: Uma Unidade de Informação a Ser Explorada Maria Wellita Bezerra dos Santos Bastos
Normalização de Trabalhos Científicos: O Quê, Por Quê e Para 
Quê?

Gracineide dos Santos Silva

Normalização de Trabalhos Científicos: O Quê, Por Quê e Para 
Quê?

Gracineide dos Santos Silva

Biblioteca: Uma Unidade de Informação a Ser Explorada Maria Wellita Bezerra dos Santos Bastos
Questões sobre Leitura e Formação de Leitores Prof. Marcelo Machado Martins
Questões sobre Leitura e Formação de Leitores Prof. Marcelo Machado Martins
Bem-Estar na Avicultura Prof. Ricardo Brauer Vigoderis
Bem-Estar na Avicultura Prof. Ricardo Brauer Vigoderis
Educação Superior: dos conhecimentos científicos à diversidade 
dos saberes constitutivos do ser humano

Profa. Marta Andrade Lima

Morfometria e suas Aplicações nas Ciências Agrárias Prof. Paulo José Duarte Neto

MÊS: SETEMBRO/2007

Morfometria e suas Aplicações nas Ciências Agrárias Prof. Paulo José Duarte Neto
Educação Superior: dos conhecimentos científicos à diversidade 
dos saberes constitutivos do ser humano

Profa. Marta Andrade Lima

Ecotoxicologia de Pesticidas Prof. César Auguste Badji
Ecotoxicologia de Pesticidas Prof. César Auguste Badji
Cooperativismo: Instrumento de Desenvolvimento Rural e 
Emancipação Social

Profa. Daniela Moreira de Carvalho

Utilização de alguns CO-PRODUTOS da Agroindústria das 
Regiões Norte e Nordeste na Alimentação de Ruminantes

Profa. Geane Dias Gonçalves Ferreira

Utilização de alguns CO-PRODUTOS da Agroindústria das 
Regiões Norte e Nordeste na Alimentação de Ruminantes

Profa. Geane Dias Gonçalves Ferreira

Cooperativismo: Instrumento de Desenvolvimento Rural e 
Emancipação Social

Profa. Daniela Moreira de Carvalho

MÊS: OUTUBRO/2007

Insetos Sociais Prof. David Eduardo Paolinetti Bossi
Fruticultura Pernambucana: Mercado em Expansão Prof. Mairon Moura da Silva
Fruticultura Pernambucana: Mercado em Expansão Prof. Mairon Moura da Silva
Insetos Sociais Prof. David Eduardo Paolinetti Bossi
Tanatologia: Conceito Atual e Diagnóstico Cronológico de 
Morte

Prof. José Cláudio de Almeida Souza

Leishmaniose Felina: Implicações em Saúde Pública Profa. Lucilene Simões Mattos
Leishmaniose Felina: Implicações em Saúde Pública Profa. Lucilene Simões Mattos
Tanatologia: Conceito Atual e Diagnóstico Cronológico de 
Morte

Prof. José Cláudio de Almeida Souza


