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EVENTOS- TOTAL - 56 EVENTOS

NOME DO EVENTO NATUREZA OBJETIVO PÚBLICO-ALVO PARTICIPANTES
Implantação de piscicultura em tanques de rede Exposição demonstra a viabilidade da criação de peixes em tanque rende   todos 70

Exposição 4035

Inovações tecnologicas dos produtos agroindustriais Exposição 1050

DIFUSÃO DAS TÉCNICAS DE HIDROPONIA Exposição 2000

Trabalhando com Qualidade - A importância da Microbiolo-
gia para o Curso Técnico em Alimentos do Codai/UFRPE

Demonstrar os campos de atuação dos técnicos em alimentos, como:  O profissional poderá atu-
ar em gerenciamento e participação em equipes técnicas de empresas agroindustriais, assim 
como em trabalhos de assessoria, consultoria, controle de qualidade e marketing; administração 
de órgãos, instituições públicas responsáveis pela formulação e implantação de programas de 
defesa e educação do consumidor; gerenciamento de serviços de atendimento ao consumidor 
em empresas de alimentos, restaurantes públicos, indústrias, redes comerciais ligadas ao ramo 
da alimentação, laboratórios de análise sensorial e de qualidade em indústrias alimentícias e 
atuar em docência e pesquisa na Área de Microbiologia de Alimentos, Área de ciência e tecnolo-
gia de alimentos e nutrição. Área de Gestão, Garantia, Controle, Qualidade e Legislação de Ali-
mentos.  Demonstrar a importância da  implementação das Boas Práticas em toda a cadeia pro-
dutiva de alimentos como: Boas Práticas Agrícolas (BPA), Boas Práticas de Fabricação (BPF), Pro-
cedimentos Operacionais Padronizados (POPs) e Procedimentos Padronizados de Higiene Ope-
racional (PPHO);  Descrever estudos e projetos para implantação, controle e verificação de Análi-
se de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC);   Explanar a comunidade a possibilidade de 
pesquisa, extensão e consultoria em gestão garantia e controle da qualidade no setor de alimen-
tos: Indústrias, agroindústria, UANs e outros processos e serviços do setor.     

O público alvo da Exposi-
ção é formado por empre-
sários e produtores do 
agronegócio, além de for-
necedores de materiais, in-
sumos, máquinas e equi-
pamentos agrícolas. Pro-
fessores e alunos de cursos 
ligados à agronomia tam-
bém fazem parte do grupo 
ao qual o evento é direcio-
nado.

Geral:  Apresentar os produtos agroindústrias  produzidos pelos alunos do 'Curso Técnico em 
Alimentos' do CODAI-UFRPE.    Específicos:  - Divulgar os trabalhos de pesquisa e extensão de-
senvolvidos e em desenvolvimento pelo setor;  - Viabilizar a divulgação do curso visando aumen-
tar a procura e minimizar a evasão;  - Apresentar as empresas do segmento visando futura con-
tratação profissional;  - Contribuir o interesse de alguns segmentos para a pesquisa.  

Atendimento a diversas ca-
tegorias da 
sociedade:produtores ru-
rais e expositores de ani-
mais, estudantes de dife-
rentes níveis (ensino fun-
damental,médio, gradua-
dos e pós-graduados), re-
presentações de empresas 
privadas vinculadas ao se-
tor produtivo dentre ou-
tros. 

Disseminar os princípios básicos e técnicas de cultivo hidropônico mediante a apresentação de 
palestras e mostruários na 73ª  Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, promo-
vida pela Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária e Sociedade Nordestina dos Criadores, a 
ser realizada no Parque de Exposição Professor Antônio Coelho (Parque do Cordeiro), no período 
de 16 a 23 de novembro de 2014.

Estudantes agricultores e 
público em geral, visitantes 
da exposição
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Exposição 70

Técnicas em Produção e Derivados da Moringa Oleífera Exposição Público em geral 255

Leite: Segurança alimentar e saúde pública Exposição 3600

Exposição 20077

Exposição 70

Horta intensiva como estratégia de segurança alimentar e 
educação ambiental nas escolas 

Geral:  Promover educação ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento social, tendo por es-
tratégia o trabalho com hortas comunitárias e produção vegetal.      Específicos:  -Sensibilizar so-
bre a importância da educação ambiental e alimentar, usando a horta como estratégia;  -Mos-
trar a possibilidade de uma Educação de forma dinâmica e inovadora, que se aplique aos contex-
tos educativos formais e não-formais;   -Divulgar a estratégia da horta, como uma ferramenta de 
trabalhar a sustentabilidade na comunidade e no cotidiano social;   -Expor os benefícios produzi-
dos e alcançados na construção da horta intensiva, tanto para a preservação ambiental como a 
seguridade alimentar;  -Descrever os processos da construção e a necessidade da horta, desper-
tando o consumo alimentar das hortaliças;  -Apresentar alternativas de produção de alimentos 
saudáveis, isentos de agrotóxicos que prejudicam o meio ambiente e a saúde dos consumidores. 
  

O público-alvo da ação 
consistirá da equipe de 
execução da proposta, 
sendo um técnico (coorde-
nador) e seis discentes, 
sendo 3 bolsistas e 3 cola-
boradores.

Objetivos Gerais:    Demonstrar técnicas, manuseio e preparo de diferentes produtos a partir da 
planta moringa oleífera.    Objetivos específicos:    Divulgar as técnicas empregadas no manue-
seio;  Divulgar os benefícios da planta moringa oleifera em palestras;  Oferecer oficinas de plan-
tio - jardim nutricional;  Oferecer oficina de secagem da planta (pó e encapsulamento).  

Objetivos:  1. Divulgar o PROGENE/UFRPE (Programa de gerenciamento de rebanhos leiteiros do 
Nordeste), laboratório de Qualidade do Leite, sobre as análises do leite e a importância desse 
trabalho para a segurança alimentar;  2. Divulgar a Instrução  Normativa 62.   

Estudantes de todos os ní-
veis e público em geral

30º Evento de Adoção de Cães e Gatos do Parque do Cor-
deiro 

 *Promover a saúde pública e animal pela construção de um novo olhar sobre os Animais não-
humanos, através de ações educativas tratando os temas:    - Saúde Pública: zoonoses, vermino-
ses e animais de companhia.    - Animais de rua: carrocinha, abandono, controle populacional, 
esterilização, guarda responsável;    - Os maus tratos, o respeito à vida, as alternativas, a respon-
sabilidade social, denuncias e legislação;      * Promover a adoção de animais que se encontram 
disponíveis para doação em abrigos e lares temporários, bem como de animais errantes do cam-
pus de Recife da UFPE/UFRPE, através de evento de adoção no Parque de Exposições do Cordei-
ro;      * Divulgar sites e materiais científicos relacionados com promoção da saúde, educação 
ambiental e proteção aos animais.    

Todos frequentadores da 
Exposição de Animais do 
Parque do Cordeiro, sejam 
visitantes, expositores 
e/ou comerciantes.  

Biomas de Pernambuco: o conhecimento ecológico aplica-
do à adoção de tecnologias sustentáveis

GERAL  A presente proposta tem por objetivo contribuir com o processo de democratização de 
conhecimentos e informações ambientais de modo que, uma vez apropriados pela população, 
eles possam instrumentalizar os indivíduos e a coletividade ao exercício da criticidade, diante 
dos impactos ambientais e sociais decorrentes dos avanços tecnológicos e dos desafios na ado-
ção de tecnologias sustentáveis.    ESPECÍFICOS  - Expor a caracterização dos biomas presentes 
no estado de Pernambuco e seu estado de conservação;  - Apresentar uma síntese dos impactos 
negativos e positivos das tecnologias sobre a estabilidade dos ecossistemas;  - Socializar propos-
tas de tecnologias sustentáveis capazes de serem adotadas e compatibilizar as demandas sociais 
e econômicas com a proteção ambiental.

O público alvo englabará a 
equipe de execução da 
presente proposta, com-
posta por um técnico das 
UFRPE (coordenador), cin-
co discentes de graduação 
(sendo três bolsistas, e 
dois voluntários) e um co-
laborador, externo à insti-
tuição.
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Plantas Medicinais: do Popular ao Científico Espetáculo 70

PARE, ATENÇÃO, LEIA RÓTULOS DE ALIMENTOS Exposição 700

Exposição 700

Barragens: Tipologia e importância na sociedade Exposição 345

O cultivo doméstico das hortaliças não convencionais Exposição 700

Geral    Abordar as plantas medicinais mais utilizadas na medicina popular, enfocando suas pro-
priedades  fitoterapêuticas e suas aplicações na prevenção e tratamento de doenças que acome-
tem o homem, com  ênfase nos seus efeitos benéficos e maléficos.    Específicos    - Expor as 
principais plantas medicinais comumente utilizadas na medicina popular, bem como sua proce-
dência;    -Divulgar a forma correta de manipulação dos diferentes meios de consumo das plan-
tas medicinais, com base nas formas de preparo mais conhecidas.    - Incentivar a utilização das 
plantas medicinais mediante as dificuldades no acesso aos fármacos denatureza química;    - 
Conscientizar a população sobre a importância do uso moderado das plantas medicinais.

A proposta alcançará dire-
tamente 01 professor, 04 
discentes, 01 técnico e 01 
externo.

Geral:  Orientar os (as) visitantes na 73ª EXPO/2014 sobre as informações presentes nos rótulos 
de alimentos para um consumo consciente em benefício da saúde, visando à melhoria da quali-
dade de vida.    Específicos:    •Expor rótulos de alimentos inovadores, produzidos utilizando no-
vas tecnologias de processamento de alimentos;  •Realizar oficinas com foco na importância das 
leituras de rótulos alimentícios industrializados;  •Esclarecer o que é obrigatório nos rótulos ali-
mentícios de acordo com as Resoluções liberadas pelo governo;  •Informar sobre os procedi-
mentos que devem ser tomados pelos (as) consumidores (as), quando alguma informação falsa 
nos rótulos de alimentos é encontrada;  •Esclarecer os/as visitantes sobre como escolher melhor 
os alimentos industrializados para se ter uma boa saúde;  •Distribuir cartilhas com as informa-
ções contidas nos rótulos de alimentos;  •Informar sobre pesquisas e órgãos federais que fiscali-
zam as informações contidas nos rótulos.  

Os (as) visitantes na 73ª 
EXPO/2014

Melhoramento, inovação e difusão de tecnologia: uma es-
tratégia de resgate cultural e inserção do feijão-fava na ali-
mentação humana e animal

Geral  Divulgar para sociedade civil a diversidade de subamostras de feijão-fava com uso poten-
cial na alimentação humana e animal.    Específicos  Desmistificar que toda fava é amarga e não 
se presta ao consumo humano;  Sensibilizar a sociedade quanto ao potencial nutricional dos 
grãos secos e verdes do feijão-fava na alimentação humana;  Divulgar para os produtores a po-
tencialidade e utilização das ramas de feijão-fava na alimentação animal.  

Visitantes da Exposição 
Nordestina de Animais e 
Produtos Derivados,  que 
compreendem toda a soci-
edade civil em geral, como 
estudantes da educação in-
fantil ao ensino superior, 
produtores rurais e comer-
ciantes.

O projeto será desenvolvido com o objetivo de demonstrar ao mais diversificado público, as tipo-
logias e partes constituintes de uma barragem para armazenamento de água, por meio de um 
protótipo, bem como, os conceitos básicos e sua importância para adequada segurança e corre-
to funcionamento das estruturas.

Produtores rurais; alunos 
de nível médio, técnico e 
superior; e público interes-
sado.

Objetivos Gerais    Divulgar as hortaliças tradicionais no cultivo doméstico como uma opção para 
o desenvolvimento de novos hábitos alimentares e a propagação dessas hortaliças pouco conhe-
cidas.      Objetivos Específicos    Distribuição de folders ensinando métodos de cultivo e consumo 
dessas hortaliças em diversas receitas culinárias. Exibição de variedades dessas hortaliças para a 
correta identificação visual pela população-alvo desta iniciativa, bem como de todos os frequen-
tadores do evento, contribuindo para o enriquecimento nutricional da população. 

Agricultores, visitantes da 
feira entre outros.  
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Conscientização sobre a Raiva em Bovinos Exposição 1390

Atualizações em Inseminação Artificial de bovinos. Exposição 1700

Aedes X Culex. Combater para se proteger. Exposição 3800

Exposição 385

Exposição População em geral 3000

Realizar a conscientização do público participante sobre o vírus da raiva, enfatizando a ideia de 
vacinação como forma preventiva para os animais domésticos. Divulgação de material didático 
mostrando sinais das doenças e como agir em casos de suspeita.

Público geral da Exposição, 
principalmente criadores e 
visitantes do stand da 
UFRPE.

Geral:  Divulgar e atualizar o público da 73ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Deriva-
dos – EXPO/2014 sobre as técnicas de Inseminação Artificial em bovinos.  Específicos:  a) De-
monstrar técnica de Inseminação Artificial (IA) em bovinos, frisado suas vantagens e princípios 
que devem ser respeitados;  b) Orientar o público quanto às medidas para se obter sucesso com 
o emprego da técnica;   c) Informar como ter acesso a IA e capacitar pessoas para trabalharem 
com esta;  d) Busca conscientizar os produtores e pessoas relacionadas com a produção quanto 
à importância da melhoria da eficiência reprodutiva dos rebanhos, evitando-se assim perdas 
econômicas.  

Médicos Veterinários, zoo-
tecnistas, estudantes, cria-
dores, tratadores, vaquei-
ros e público geral.  

Geral: Conscientizar visitantes da Exposição de Animais 2014 a importância do manejo correto 
do acúmulo de água como importantes focos para os mosquitos Aedes Aegypti e Culex, tendo o 
público visitante do evento como agente multiplicador desta ação.   Específicos:    •Desenvolver 
ações educativas quanto o manejo correto no acúmulo de água em currais, casas, canis e quin-
tais;  •Trabalhar a temática de maneira lúdica para ter as crianças aliadas no combate aos mos-
quitos;  •Confeccionar o material de divulgação com texto autoexplicativo de fácil compreensão 
da população;  •Formar crianças e adultos como agentes multiplicadores no combate a doença.  

visitantes ao stand da 
UFRPE na EXPO 2014.

BioG: difusão de tecnologia alternativa para geração de 
energia renovável 

Objetivo geral:    Mostrar ao público, em especial ao pequeno produtor, a importância da utiliza-
ção de biodigestores, tanto  como fonte geradora de energia como na utilização sustentável dos 
dejetos.  Objetivos específicos:    - Conscientizar a população sobre a importância da preservação 
do meio ambiente;  - Informar sobre sustentabilidade, dando ênfase às fontes alternativas de 
geração de energia;  - Passar conhecimento sobre os efeitos dos gases poluentes e o funciona-
mento de um biodigestor;  - Mostrar os benefícios ambientais do aproveitamento de resíduos;   - 
Estimular os produtores a fazerem uso de biodigestores e suas proporiedades rurais;  - Mostrar 
através de um protótipo um modelo de biodigestor de baixo custo;  - Demonstrar o funciona-
mento do biodigestor e sua produção de gás;  - Utilizar o gás formado como forma de energia a 
ser aproveitada.

- Estudantes de ciencias 
agrarias;  - Produtores ru-
rais;  - Profissionais da área 
e segmentos afins;  - Co-
munidade em geral.

PROJETO DE PESQUISA E MONITORAMENTO DE TUBARÕES 
NO ESTADO DE PERNAMBUCO

O trabalho em tela tem como objetivo desmistificar a imagem negativa dos tubarões, enfatizan-
do o seu importante papel na teia marinha, e orientar os usuários das praias urbanas da RMR, a 
população em geral, para seguir as medidas preventivas, apontadas pelo Comitê Estadual de 
Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT), que permitem o banho de mar com um 
menor risco. Esse trabalho aponta, também, as possíveis causas do porquê desses incidentes e 
propõe maneiras de minimizar a degradação dos recursos hídricos costeiros e o uso das praias 
sem maiores impactos.
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Exposição 7070

Museu de Anatomia Comparada da UFRPE MAC-Rural MAC- Exposição Público diversificado. 3000

Convivendo com a escassez hídrica no semiárido Exposição 410

As Mulheres Precisam de Proteção Encontro 500

Serpentes peçonhentas: sintomatologias e prevenção dos 
acidentes

 - Informar a população sobre as diferenças entre serpentes peçonhentas e não peçonhentas;  - 
Ressaltar as principais serpentes causadoras de acidentes ofídicos;  - Ressaltar orientações na 
profilaxia dos acidentes ofídicos;  - Destacar os procedimentos para o socorro às vítimas;  - Rela-
cionar os principais centros hospitalares de apoio.  - Promover a conscientização ecológica quan-
to a importância das serpentes para o meio ambiente.  

Produtores e trabalhado-
res da zona rural, estudan-
tes do ensino fundamental, 
médio, de graduação, de 
pós graduação, profissio-
nais de saúde, áreas agrá-
rias e população em geral

Geral:  Divulgar a Ciência Anatômica através de exposição temporária no estande da UFRPE du-
rante a 73ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados.    Específicos:  Expor, de 
forma didática e informal, uma mostra do acervo do MAC-RURAL;  Promover a cultura e a divul-
gação científica para um público demasiadamente diversificado;  Realizar pesquisa sobre o perfil 
e a percepção do público visitante;  Oportunizar a participação dos alunos de graduação no pro-
cesso que integra ensino e pesquisa em uma ação de extensão.

Difundir tecnologias que dizem respeito a alternativas de reuso das águas de qualidade inferior 
obtidas através da dessalinização.    Apresentar  dessalinizador na 73ª Exposição Nordestina de 
Animais e Produtos Derivados,  como alternativa promissora para obtenção da água potável, ex-
plicar o seu funcionamento e apontar as vantagens. Tratar da produção do rejeito, o seu poten-
cial poluidor por sua alta carga de sais e expor  a criação de tilápia e o cultivo da atriplex como 
soluções ambientais e socioeconômicas tornando o sistema autossustentável financeira e ambi-
entalmente.    Apresentar o potencial do rejeito do dessalinizador para utilização em policultivo, 
criação de peixe e camarão, e do cultivo da Atriplex como forragem, levando a novas fontes de 
proteínas para pessoas e animais.     Disseminar o conhecimento relacionado a essas práticas im-
pulsionando uma melhoria de vida para os agricultores do semiárido nordestino que tem na falta 
de água de boa qualidade um entrave  com relação a manutenção da sua saúde e no desenvol-
vimento de atividades agropecuárias.    Apresentar também carneiro hidráulico de baixo custo, 
para elevação de água no meio rural    Apresentar uma turbina Pelton de baixo custo, para apro-
veitamento de pequenas quedas de água.

Sociedade em geral, alunos 
de Escolas de nível funda-
mental e médio; técnicos e 
profissionais em geral; es-
tudantes de nível superior

Objetivo Geral     Alertar  a sociedade quanto a necessidade de se proteger as mulheres quanto a 
violência.    Objetivos Específicos    Integrar a Comunidade Acadêmica e a  sociedade civil num 
evento que celebra a necessidade da proteção para as mulheres    Oportunizar representações 
femininas  da sociedade civil a fala sobre seus direitos e necessidade

Professoras, Funcionárias, 
alunos , Trabalhadoras ru-
rais, sindicalistas e aberto a 
todas as mulheres que te-
nha interesse em partici-
par 
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mexa-se sociedade em geral 5000

ENCONTRO DE ARTESÃOS Encontro 65

Seminário 60

I Prática Integrativa História e Educação Outros 105

Encontro 40

Lançamento da Revista Realis Outros 85

Aula Inaugural do Curso de Ciências Sociais 2014.2 Outros 189

Evento Es-
portivo

Geral    Disseminar informações de caráter preventivo e promover a saúde através da prática de 
atividade fí¬sica, por meio de aulas abertas e gratuitas, junto à comunidade da Universidade Fe-
deral Rural de Pernambuco. Como também proporcionar aos acadêmicos e a comunidade em 
geral, condições para a prática desportiva e de lazer a que venham estimular suas qualidades 
físicas, psicológicas e integração social, na tentativa de desenvolver valores como: amizade, 
companheirismo, respeito, expressão pessoal, naturalidade, solidariedade, que são os princípios 
básicos para a formação de um grupo social, ponto fundamental na composição de uma socie-
dade mais justa.   

Promover integração comunitária, socioambiental e cultural no âmbito da UFRPE através de 
evento que promova a divulgação de artesãos de Pernambuco e seus produtos, na busca de se 
contribuir com o empreendedorismo para artesãos que se encontram à margem de negociações 
e comercialização nesta área.

Artesãos e artesãs que par-
ticipam dos cursos de ca-
pacitação e realizam even-
tos promovidos pela Coor-
denação de Integração 
Comunitária e Coordena-
ção de Arte e Cultura da 
Pró-Reitoria de Extensão 
da UFRPE.

Palestra sobre possibilidade profissionais em Ciências da 
Computação

Os alunos carecem de ofertas de estágio no final da graduação e procura-se parcerias com insti-
tuições internacionais.

Alunos da graduação em 
Computação

Geral:  Promover integração entre os estudantes das disciplinas Fundamentos Filosóficos, His-
tóricos e Sociológicos da Educação e Estrutura e Funcionamento da Educação Brasileira, do Cur-
so de Licenciatura em História da UFRPE.    Específicos:  1) Debater a relação entre a educação e 
a ditadura civil-militar, implantada em 1964;    2) Divulgar as pesquisas realizadas pelos estudan-
tes sobre o tema educação e ditadura civil-militar;    3) Promover uma articulação entre o ensino, 
a pesquisa  e a extensão.  

Estudantes de Curso de Li-
cenciatura, mais notada-
mente Curso de História.

I Jornada de Comunicação e Extensão Florestal da UFRPE - 
As àrvores da Rural: Ontem e Hoje

Geral: Discutir a situação atual das árvores no campus da UFRPE na perspectiva de conservar e 
ampliar a vegetação arbórea local.    Específicos:   - Apresentar a situação atual da arborização da 
UFRPE (conservação, fitossanidade, diversidade, distribuição, reposição).    - Discutir a política de 
Parques e Jardins da UFRPE em relação à conservação das árvores do campus.    - Propor medi-
das de conservação e ampliação da vegetação arbórea da UFRPE, a partir dos problemas identifi-
cados durante a I Jornada de Comunicação e Extensão Florestal da UFRPE.  

Comunidade Universitária 
da UFRPE

Divulgar a Realis.  Estimular a publicação de artigos por parte de estudantes e professores em 
uma Revista Científica reconhecida.

Professores, estudantes e 
técnicos interessados nas 
temáticas que a Revista 
Realis aborda.

 Apresentar a prática das Ciências Sociais oportunizando um momento de pertencimento da 
comunidade acadêmica e conhecimento do grupo.

Estudantes e Professores 
do curso de ciências sociais 
da UFRPE; Estudantes e 
Professores de cursos da  
UFRPE
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Outros 297

Seminário 195

Encontro Docentes do curso 25

X ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA Encontro 1000

Seminário 120

Aula Inaugural do Curso de Bacharelado em Ciências Sociais 
UFRPE

Apresentar a prática das Ciências Sociais oportunizando um momento de pertencimento da co-
munidade acadêmica e conhecimento do grupo.

Estudantes e Professores 
do curso de ciências sociais 
da UFRPE;  Estudantes e 
Professores de curso de 
humanas da UFRPE;  Estu-
dantes e professores da 
UFRPE, UFPE, UPE e UNI-
CAPXVI Simpósio de Agronomia (SIMPAGRO): Desafios Tecnoló-

gicos e Sustentáveis da Cana-de-Açucar em Pernambuco
4.1Geral  O objetivo do evento é promover a difusão de conhecimentos e informações técnicas e 
científicas relacionados ao sistema de produção da cana-de-açúcar no estado de Pernambuco.    
4.2Específicos  &#61662;Promover a troca de informações e experiências entre empresários, 
profissionais, técnicos, professores, acadêmicos;  &#61662;Apresentar os avanços em diferentes 
áreas e segmentos ligados a cana-de-açúcar;  &#61662;Divulgar as oportunidades no mercado 
de trabalho para Agrônomos e profissionais de áreas afins.  

Comunidade acadêmica e 
profissionais do setor su-
croenergético.

I ENCONTRO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM PEDAGOGIA DA UFRPE

discutir a qualidade dos processos formativos deflagrados em seus vários espaços de aprendiza-
gem.
•Divulgar e registrar em Anais Eletrônicos a produção científica pernambucana em História e En-
sino de História referente ao biênio 2012 – 2014.  •Valorizar, no âmbito da reflexão histórica, a 
postura ética e política que reconhece a multiplicidade de identidades, sujeitos e espaços cons-
trutores da história e a necessidade de construirmos práticas sociais de tolerância à diferença.  
•A realização de Encontro Estadual inédito no sertão pernambucano, na cidade de Petrolina, va-
lorizando assim os campi no interior do estado que abrigam cursos de História, facilitando o 
acesso ao evento aos alunos e profissionais que atuam nestas regiões, e interiorizando as ações 
da ANPUH PE.   •Contribuir para o aperfeiçoamento da pesquisa e do ensino de História em seus 
diversos níveis.  •Valorizar as numerosas instituições do interior do Estado de Pernambuco, que 
por muito tempo ficaram alijadas dos grandes eventos para divulgação de pesquisa Histórica.  
•Contribuir para a defesa do livre exercício das atividades dos profissionais de História,  •Contri-
buir para aproximar os profissionais de História (professores do ensino fundamental, médio e 
superior) e da comunidade não acadêmica.    •Contribuir para a construção de saberes sensíveis 
à consolidação da democracia, da liberdade, da diversidade e da inclusão social no nosso país.   
•Oportunizar aos estudantes da graduação e da pós-graduação, estudiosos e docentes espaços 
para a divulgação de seus trabalhos, o aprofundamento de reflexões e a troca de experiências 
com diferentes perspectivas teóricas e metodológicas.  •Divulgar os resultados finais e parciais 
das recentes pesquisas na historiografia e na prática da docência (ensino-aprendizagem) em His-
tória, com a realização de palestras, conferências, minicursos e grupos de trabalho, alimentando 
o debate constante e necessário para o desenvolvimento e a socialização do saber.   

Profissionais e estudantes 
de História e áreas afins.

XVII SIMPAGRO: Desafios e oportunidades no setor horti-
fruti em Pernambuco

O objetivo do evento é promover a difusão de conhecimentos e informações técnicas e científi-
cas relacionados ao sistema produtivo e de mercado do setor hortifruti de Pernambuco.

Alunos da UFRPE, priorita-
riamente, além de profes-
sores, técnicos e produto-
res interessados no tema.
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108

InfraSec Day Seminário 200

Congresso 400

85

Semana da Computação Outros 206

O LIVRO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA: a brincolagem na litera-
tura infantil

Ciclo de De-
bates

sensibilizar nossos alunos acerca da importância da leitura e dos livros na formação do individuo, 
além de comemorar a importância do dia nacional do livro infantil

ALUNOS E ALUNAS DO 
CURSO DE LICENCIATURA 
EM PEDAGOGIA

Aumentar a visibilidade da UFRPE no cenário de de segurança da Informação  Ensinar habilida-
des como: formas de identificar problemas,  explorar oportunidades, e propor soluções para se-
gurança da informação e infraestrutura em plataformas Microsoft.  Estreitar os laços entre aca-
demia e mercado de trabalho  

Este evento é destinado ao 
público geral com interes-
se no tema, possibilitando 
a entrada franca de alunos, 
professores, representan-
tes de empresas de tecno-
logia, entre outros.

VII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS Solo, 
Ambiente e Sociedade: Cultivando saberes e vivências

Promover a discussão de temas relacionados ao ensino e educação em solos por intermédio do 
debate;  Promoção do conhecimento e de práticas educativas e inovadoras de educação em so-
los

Profissionais que traba-
lham com a educação em 
solos, em diferentes níveis 
e áreas de exercício profis-
sional, desde a educação 
básica até a educação su-
perior

Ciclo de debates sobre o rural e o urbano na Região Metro-
politana do Recife

Ciclo de De-
bates

A realização do Ciclo de debates sobre o rural e o urbano na Região Metropolitana do Recife tem 
como objetivo geral promover diferentes percepções, a partir de debates entre especialistas, 
sobre o conceito de rural e urbano, além de compreender as dinâmicas de transformação desse 
espaço metropolitano ao longo do tempo, analisadas tanto pelos professores palestrantes, como 
pelos alunos na apresentação de seus trabalhos, tanto no formato de apresentação oral, como 
pôster, possibilitando uma melhor formação acadêmica aos discentes, uma qualificação profissi-
onal para os docentes, além de um intercâmbio com a sociedade, possibilitando propostas para 
se repensar a produção desses espaços.  Visando a promoção do objetivo geral, os objetivos es-
pecíficos são:  - Promover o conhecimento sobre os diferentes conceitos (acadêmicos, técnicos e 
popular) de rural e urbano por meio de apresentação de trabalhos, mesas-redondas e mostra de 
vídeo;    - Ilustrar diferentes formas de produção do espaço nas áreas rurais e urbanas;    - De-
monstrar as relações desiguais estabelecidas entre o rural e o urbano;    - Discutir as prioridades 
dos principais agentes produtores do espaço rural e urbano, visando identificar as prioridades 
práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais;  

Alunos dos cursos de gra-
duação em história, ciên-
cias sociais, economia, pe-
dagogia e geografia.

Objetivo geral    Proporcionar um evento dentro da Universidade UFRPE na área de computação 
que ofereça atividades acadêmicas, apresente tendências de mercado e propicie uma maior in-
tegração entre Universidade e a comunidade.    Objetivos Específicos      - Promover a integração 
entre discentes, docentes e profissionais da área da Computação;    - Compartilhar o conheci-
mento científico por meio da apresentação da produção científica desenvolvida por alunos e 
professores durante o curso;    - Propiciar a integração entre a Universidade e a comunidade 
empresarial, incentivando parcerias de projetos;    - Oferecer palestras, mini-cursos e mesa re-
dondas sobre temas atuais e que mostrem as perspectivas profissionais para os discentes.    

Alunos matriculados nos 
curso de BCC, LC e BSI.
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SEMANA DA INTEGRAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 71

Semana Acadêmica da Computação (SAC) Outros 246

Encontro 76

Congresso 431

IV SEMAD - SEMANA DO ADMINISTRADOR Encontro 326

Etapa regional do Technovation Challenge Brasil Outros 90

Ciclo de De-
bates

- Promover integração entre alunos recém-ingressos e docentes do curso de Graduação em Ad-
ministração da UAST;    - Divulgar ações, projetos e atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão de-
senvolvidas por docentes e alunos do curso de Administração da UAST;    - Prmover discussões 
sobre temas contemporâneos relacionados a Administração e ao desenvolvimento regional.

Alunos recém-ingressos do 
curso de Administração da 
UAST

Objetivo geral    Proporcionar um evento dentro da Universidade UFRPE na área de computação 
que ofereça atividades acadêmicas, apresente tendências de mercado e propicie uma maior ine-
gração entre Universidade e a comunidade.    Objetivos Específicos      - Promover a integração 
entre discentes, docentes e profissionais da área da Computação;    - Compartilhar o conheci-
mento científico por meio da apresentação da produção científica desenvolvida por alunos e 
professores durante o curso;    - Propiciar a integração entre a Universidade e a comunidade 
empresarial, incentivando parcerias de projetos;    - Oferecer palestras, mini-cursos e mesa re-
dondas sobre temas atuais e que mostrem as perspectivas profissionais para os discentes.    

Alunos matriculados nos 
curso de BCC, LC e BSI.

VI JOLIPE-Jornada de Licenciatura em Pedagogia - Redes 
Sociais e Educação:Espaços de Aprendizagem

Promover aos participantes da Jornada aprendizagens múltiplas sobre as Redes Sociais como es-
paço de Aprendizagem;  Apresentar os trabalhos de Conclusão de Curso dos Alunos do Curso de 
Pedagogia da UFRPE-SEDE.    

Evento destinado aos es-
tudantes do Curso de Pe-
dagogia da Universidade 
Federal Rural de Pernam-
buco e aos professores 
participantes do PIBID

V semana de Química da Unidade Acadêmica de Serra Ta-
lhada

Proporcionar atividades de ensino e extensão que contribuam para o desenvolvimento de com-
petências e habilidades necessárias a um profissional da química, e a compreensão de conteúdos 
que se articulem para a qualificação dos estudantes com uma visão científica multidisciplinar e 
crítica da política educacional do país, bem como apresentar o perfil do profissional em Química 
de que a sociedade necessita. A semana proposta se caracteriza como um evento que busca dis-
seminar e promover a educação através da ciência, tecnologia e inovação.    

Alunos regularmente ma-
triculados nos cursos da 
Unidade Acadêmica de 
Serra Talhada (UAST) e 
alunos e professores do 
ensino médio da cidade de 
Serra Talhada e região. 

Reforçar a formação graduandos em Administração a partir da atividade complementar sendo 
veículo potencializador do aprendizado dos futuros gestores.  Construir novos conhecimentos 
por meio da interação entre alunos, docentes e administradores atuantes no mercado local.   
Fortalecer a matriz curricular em suas atividades complementares e de extensão com a comuni-
dade .

ALUNOS DO BACHARELA-
DO EM ADMINISTRAÇÃO, 
PROFISSIONAIS DE AD-
MINSITRAÇÃO, PROFESSO-
RES, SERVIDORES

Aumentar a visibilidade da UFRPE no cenário de ensino e inovação tecnologica.  Reforçar a re-
presentação digital, o pensamento de algoritmos e programação, bem como o impacto da soci-
edade da informação e da tecnologia da informação.  Ensinar habilidades como formas de identi-
ficar um problema, explorar oportunidades, empreendedorismo, construção de empresas, testar 
soluções, colaborar com a equipe e como se comunicar com diferentes públicos.   

Este evento é destinado a 
alunos e professores de 
universidades e escolas de 
ensino médio e fundamen-
tal; empresas de tecnolo-
gia, investidores interessa-
dos na criação de startups 
e centros de pesquisa.  
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I PROETICA PROMOVE 30

Seminário 1627

Outros 310

Etapa regional do Technovation Challenge Brasil Outros 90

Ciclo de De-
bates

Atender a proposta de trabalho extensionista vinculada ao Estágio Supervisionado Obrigatório, 
deixando um legado a partir deste.  Promover o evento de forma que represente um marco na 
discussão sobre ética, bem-estar e direito dos animais na academia, dando início à um novo 
momento de reflexão sobre a área.  Incentivar o respeito, a reflexão e a credibilidade sobre a 
área de estudos citada.  Agregar a discussão à formação acadêmica engessada imposta aos estu-
dantes de medicina veterinária.  Integrar os docentes na discussão e incentivar a propagação das 
ideias atribuídas ao tema.  

Discentes do curso de gra-
duação em Medicina Vete-
rinária e Discentes dos 
programas de Pós gradua-
ção do DMV, além de téc-
nicos e professores do 
DMV.

5° Workshop international sobre Incidentes com tubarões 
em Recife (PE).  

Discutir a problemática dos incidentes com tubarões no Recife com a participação de especialis-
tas de diversos Países onde ocorre também essa problemática. Essa discussão devera incluir a 
questão social, ambiental, econômica e legal, gerando subsídios para a gestão Estadual.  

O evento é aberto a toda a 
população interessada, 
seja acadêmico ou não.

I FEIRA DE CIÊNCIAS E MOSTRA CIENTÍFICA DE SERRA TA-
LHADA: UM SALTO PARA A CIÊNCIA NO SERTÃO DO PAJEÚ

Realização da I Feira de ciências e mostra científica de Serra Talhada no qual se pretende estimu-
lar nos estudantes da educação básica a concepção de ciência e tecnologia enquanto conheci-
mentos passíveis de serem mobilizados para a leitura do cotidiano e para a resolução de pro-
blemáticas sociais e ambientais.  Objetivos específicos    &#61656;Estimular o aluno a desenvol-
ver projetos de pesquisa, utilizando o método científico como um dos instrumentos para o de-
senvolvimento de habilidades específicas;  &#61656; Oportunizar ao aluno a escolha do assunto 
e da tecnologia que se adapte ao seu projeto, no intuito de promover a iniciativa, a criatividade 
e a descoberta;   &#61656;Possibilitar ao aluno a integração com outros alunos e com empresas 
de diversos setores, de modo a ampliar suas relações pessoais e profissionais;   
&#61656;Motivar o interesse pela investigação científica em todas as áreas da natureza técnica 
e humanística, objetivando o desenvolvimento de novas tecnologias;   &#61656;Desenvolver nos 
alunos a habilidade de interrelacionar disciplinas e conteúdos. Estimular nos alunos o desenvol-
vimento de pesquisas aplicadas às práticas profissionais;   &#61656;Oportunizar o contato da 
comunidade regional com o meio científico, tecnológico e cultural;    &#61656;Estimular o inte-
resse científico dos alunos de ensino fundamental, médio e superior da região, nas diversas 
áreas do conhecimento;   &#61656;Proporcionar ao corpo discente, docente e técnico a oportu-
nidade de aperfeiçoar atividades de orientação e pesquisa.  &#61656;Estimular o interesse para 
a alfabetização científica por intermédio da nanociência estudando as áreas afins: química, ma-
temática, física, biologia e saúde voltada para os alunos do ensino fundamental, médio e superi-
or da região.  

Estudantes do ensino fun-
damental e médio.

Aumentar a visibilidade da UFRPE no cenário de ensino e inovação tecnologica.  Reforçar a re-
presentação digital, o pensamento de algoritmos e programação, bem como o impacto da soci-
edade da informação e da tecnologia da informação.  Ensinar habilidades como formas de identi-
ficar um problema, explorar oportunidades, empreendedorismo, construção de empresas, testar 
soluções, colaborar com a equipe e como se comunicar com diferentes públicos.   

Este evento é destinado a 
alunos e professores de 
universidades e escolas de 
ensino médio e fundamen-
tal; empresas de tecnolo-
gia, investidores interessa-
dos na criação de startups 
e centros de pesquisa.  
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Encontro 200

V SEMAD Outros 300

118

118

Sábados Zootécnicos - UAG  Encontro 102

III Encontro de Agroecologia do Agreste Meridional de Per-
nambuco - “O papel da Agricultura Familiar e Camponesa 
no Desenvolvimento Sustentável”

Para a realização dos propósitos do evento as atividades serão divididas em três eixos: Conheci-
mento agroecológico, Rodas/Trocas de Experiências, Vivência com o semi- árido.  •EDUCACIO-
NALPromover o debate sobre a temática Agroecologia e a contribuição do Ensino, da Pesquisa e 
Extensão na formação de estudantes e profissionais do meio rural, na perspectiva de atuação 
para a construção de um Desenvolvimento Rural Sustentável a partir do fortalecimento da Agri-
cultura Familiar e Camponesa, suas lutas e conquistas históricas;   •POLÍTICOFortalecer e refletir 
sobre a produção de alimentos pela Agricultura Familiar no Ano Internacional da Agricultura Fa-
miliar, declarado pela ONU;  •INSTITUCIONALFortalecer a articulação de uma rede em Agroeco-
logia no Agreste Meridional de PE e a mobilização entre Núcleos e organizações que trabalham 
na perspectiva da Agroecologia;  •PRODUTIVO Discutir alternativas e práticas da produção agro-
ecológica.   

Estudantes, agricultores, 
técnicos e pessoas interes-
sadas no tema.

Reforçar a formação graduandos em Administração a partir da atividade complementar sendo 
veículo potencializador do aprendizado dos futuros gestores.    Construir novos conhecimentos 
por meio da interação entre alunos, docentes e administradores atuantes no mercado local.     
Fortalecer a matriz curricular em suas atividades complementares e de extensão com a comuni-
dade.

 ALUNOS DO BACHARELA-
DO EM ADMINISTRAÇÃO, 
PROFISSIONAIS DE AD-
MINSITRAÇÃO, PROFESSO-
RES, SERVIDORES

Semana Global do Empreendedorismo na UFRPE/UAG: 
construindo uma cultura empreendedora no campus

Ciclo de De-
bates

Objetivo Geral    Desenvolver ações de promoção e divulgação do empreendedorismo e inova-
ção na UAG. Promover anualmente atividades voltadas ao empreendedorismo no período da 
Semana Global do Empreendedorismo em consonância com as atividades desenvolvidas em di-
versos países.    Objetivos específicos    a)Fomentar o empreendedorismo entre os alunos e pro-
fessores da UAG;  b) Divulgar as inovações já existentes para uso e adaptação quando necessá-
rio;  c) Organizar e envolver os professores em projetos integradores e inovadores dentro do 
campus.  

Alunos da UFRPE/UAG e 
comunidade em geral

Semana Global do Empreendedorismo na UFRPE/UAG: 
construindo uma cultura empreendedora no campus 

Ciclo de De-
bates

Objetivo Geral    Desenvolver ações de promoção e divulgação do empreendedorismo e inova-
ção na UAG. Promover anualmente atividades voltadas ao empreendedorismo no período da 
Semana Global do Empreendedorismo em consonância com as atividades desenvolvidas em di-
versos países.    Objetivos específicos    a)Fomentar o empreendedorismo entre os alunos e pro-
fessores da UAG;  b) Divulgar as inovações já existentes para uso e adaptação quando necessá-
rio;  c) Organizar e envolver os professores em projetos integradores e inovadores dentro do 
campus.  

Alunos da UFRPE/UAG e 
comunidade em geral

OBJETIVO    &#9830; Proporcionar aos discentes dos vários Cursos de Graduação e Pós-Gradua-
ção da Unidade Acadêmica de Garanhuns – UAG e aos produtores rurais da região, mini-cursos 
teóricos e práticos, nos mais variados temas, ligados as seguintes áreas de concentração :  pro-
dução animal, sanidade animal, melhoramento animal, nutrição animal, processamento, conser-
vação, inspeção e beneficiamento de alimentos de origem animal,  bem estar animal, produção 
e conservação de forragens, manejo e conservação de solos,  bioética, marketing e administra-
ção rural , agregando conhecimento teórico-prático, complementar, ao currículo dos alunos.       
METAS  •Capacitação do aluno em inovações teóricas e práticas, em áreas complementares ao 
conteúdo de sua respectiva graduação;  •Transferência de conhecimento de Técnicas utilizadas 
na produção animal, entre alunos, professores e produtores rurais;  •Promover enriquecimento 
multidisciplinar, proporcionando ao aluno agregar conhecimento nas diversas áreas da produção 
animal.  

O evento será oferecido 
para os alunos dos cursos 
de graduação em zootec-
nia, da Unidade Acadêmica 
de Garanhuns, bem como 
aos produtores rurais do 
agreste meridional. 
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I CORRENTE SANGUÍNEA Seminário 50

Simpósio de Especialidades Veterinárias Outros 100

Encontro 300

IV SIMPÓSIO DE ANIMAIS SILVESTRES Outros 217

Outros 130

Apresentar à comunidade acadêmica as atividades que vem sendo realizadas no Hemocentro 
Veterinário (HemoCão) e, ao mesmo tempo, contribuir para a formação complementar dos dis-
centes do curso de graduação em Medicina Veterinária e discentes dos programas de Pós gra-
duação do DMV.

Discentes do curso de gra-
duação em Medicina Vete-
rinária e Discentes dos 
programas de Pós gradua-
ção do DMV.

GERAL:  Apresentar, divulgar e discutir com a comunidade acadêmica os diversos segmentos da 
medicina veterinária.    ESPECÍFICOS:  •Promover a troca de conhecimentos entre profissionais e 
discentes;  •Apresentar aos alunos do ciclo básico, os diversos segmentos da profissão de médi-
co veterinário;  •Promover um debate abordando temas polêmicos na profissão.  

Discentes da UFRPE e ou-
tras instituições e Profissi-
onais da Medicina Veteri-
nária

II Jornada de Especialidades em Medicina Veterinária (JE-
MEV)

OBJETIVO GERAL    Realizar palestras e minicursos, com conteúdo teórico e prático, visando à 
atualização de conhecimento em algumas áreas voltadas a Medicina Veterinária e ao desenvol-
vimento agrário, promovendo a integração e a aproximação entre diversas áreas de conheci-
mento do curso e de outros cursos, como a Zootecnia.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS    • Realizar a 
troca de conhecimentos entre discentes, docentes e profissionais da área;   • Apresentar ten-
dências e inovações tecnológicas aplicadas à Medicina Veterinária e áreas afins;  • Favorecer a 
troca de experiências entre os alunos da graduação, docentes e profissionais;  • Incentivar o 
pensamento crítico dos participantes sobre temas relevantes à Medicina Veterinária e áreas 
afins;  • Promover a arrecadação de recursos financeiros visando à realização de eventos na 
formatura dos concluintes em Medicina Veterinária (Turma 2010.1).

Alunos de graduação e 
pós-graduação e profissio-
nais de Medicina Veteriná-
ria e Zootecnia.

Objetivo Geral:    Apresentar aos estudantes, professores e participantes a importância da refle-
xão acerca do ecoturismo e preservação da biodiversidade.    Objetivo Específico:    •Interagir 
entre participantes e palestrantes através de palestras, mesa redonda e debates sobre os diver-
sos assuntos a respeito do ecoturismo e da biodiversidade;  •Incentivar a participação dos alu-
nos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão sobre o tema;  •Apresentar uma nova perspectiva 
sobre as novas práticas relacionadas a preservação da biodiversidade e o ecoturismo.    

Estudantes do curso de Bi-
ologia, Medicina Veteriná-
ria, Zootecnia, Engenharia 
de Pesca e áreas afins.

II Simpósio de Morfologia e Fisiologia Animal: Estudos mor-
fofisiológicos e seus impactos na Saúde.

Objetivo Geral:    Apresentar aos estudantes, professores e participantes das palestras a impor-
tância de estudos morfofisiológicos e seus impactos na Saúde.    Objetivos Específicos:    •Pro-
mover a interação entre palestrantes e participantes, através de debates e palestras, para uma 
maior disseminação sobre a importância de estudos morfofisiológicos e seus impactos Saúde nos 
experimentos realizados nos laboratórios da área de Morfologia e Fisiologia Animal.    •Incenti-
var pesquisas das subáreas da Morfologia e Fisiologia Animal encontrarem um meio de serem 
compartilhadas.    •Promover interesse de estudantes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão 
sobre o tema.

Biólogos, Veterinários, Zo-
otecnistas e áreas afins.
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1ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS DA UFRPE Exposição 1073

De onde vem o que você come? Outros 60

XXIII Semana de Zootecnia da UFRPE Congresso 150

Congresso 350

Encontro Discentes de Zootecnia 160

Geral  •Divulgar a importância das pesquisas sobre a fauna e a flora, realizadas por Marcgrave e 
Piso, no nordeste brasileiro, sitiada no Recife, Pernambuco, no século XVII.    Específicos  •Reca-
pitular, por meio de pequena amostra em exposição, algumas das espécies animais e vegetais 
estudadas por estes autores;  •Recriar um ambiente característico dos antigos “Gabinetes de Cu-
riosidades”, instituições precursoras dos atuais museus e coleções científicas;  •Analisar a con-
tribuição destes cientistas na criação do horto zoo-botânico criado na cidade do Recife, por 
Maurício de Nassau, em palestra;  •Estudar a evolução da ciência, dos Gabinetes de Curiosidades 
às grandes Coleções Biológicas atuais, em palestra;  •Indagar sobre domínio do conhecimento 
sobre os primeiro Jardins Botânicos do Recife e Olinda, em palestra;  •Oportunizar curso básicos 
relativos à ilustração, coleta e processamento de espécies animais e vegetais;  •Exibir vídeos 
com temática referente ao período holandês no Brasil.    

Docentes, Técnicos Admi-
nistrativos e Discentes da 
UFRPE; Professores e Estu-
dantes das Redes Pública e 
Particular da Região Me-
tropolitana do Recife; Pú-
blico em geral.

Espera-se a integração alunos do ensino fundamental X Universidade.  Promover aos alunos o 
conhecimento da produção de alimentos de origem animal, esclarecendo as dúvidas e saciando 
as curiosidades acerca do assunto.  Espera-se ainda que a atividade possibilite aos petianos a 
aquisição de experiência para se expressar em público.   

Alunos do Ensino funda-
mental de escolas públicas 
e/ou particulares.

Oportunizar o aperfeiçoamento acadêmico e profissional;  Permitir contato entre comunidade 
acadêmica e comunidade profissional;    

Estudantes de Zootecnia, 
estudantes das ciências 
agrárias e profissionais da 
área

VIII Simpósio Brasileiro de Pós-Graduação em Ciências Flo-
restais

&#61656;Promover um fórum de discussão sobre as pesquisas desenvolvidas em nível de pós-
graduação, oportunidades com enfoque à inovação tecnológica;    &#61656;Criar um espaço de 
atualização e trocas de experiências entre alunos, professores, pesquisadores e profissionais do 
setor florestal nacional.    &#61656;Promover a divulgação de oportunidades de intercâmbio na-
cional e internacional;    &#61656;Debater a importância da internacionalização da ciência flo-
restal;    &#61656;Incentivar a discussão sobre as parcerias entre institutos de pesquisa, empre-
sas e universidades no desenvolvimento de pesquisa;    &#61656;Promover a difusão tecnológica 
entre pós-graduandos, graduandos, professores, pesquisadores, gerentes e técnicos de empre-
sas florestais, e prestadores de serviços para o setor de base florestal;    &#61656;Pretende-se, 
também, cumprir o compromisso de estimular, promover e desenvolver estudos e ações para o 
sucesso de empreendimentos florestais com os benefícios sociais, ambientais e econômicos.  

Espera-se 350 participan-
tes divididos nas seguintes 
categorias: a) estudantes 
de pós-graduação e gradu-
ação em ciências florestais 
e áreas afins ao setor; b) 
professores universitários; 
c) pesquisadores e profis-
sionais da área; d) geren-
tes e técnicos de órgãos 
governamentais; e e) em-
presários e técnicos de 
empresas florestais.

1º ENCONTRO DE ESTUDANTES DE ZOOTECNIA DE PER-
NAMBUCO

- Promover debates sobre a conjuntura local e nacional da educação e a formação do Zootecnis-
ta diante das novas configurações sociais.      - Estimular o engajamento dos estudantes no pro-
cesso de construção de um ensino emancipador.  



Planilha1

Página 14

A Zootecnia no Nordeste: Desafios e Perspectivas Congresso 180

A Zootecnia no Nordeste: Desafios e Perspectivas Congresso 160

Outros 450

Comendo com os olhos: as mesas de cinema. 110

Geral:      Reunir um público de no mínimo 200 pessoas, entre profissionais, professores, produ-
tores e estudantes ligados às ciências agrárias.     Específicos:      Contribuir com o desenvolvi-
mento profissional dos participantes, bem como, contribuir também, para a formação de novos 
conceitos relacionados às ciências agrárias.       Ampliar a visão do mercado de trabalho nas áreas 
relacionadas ao tema do evento.      Divulgar aos participantes novos mercados do profissional 
na área das ciências agrárias, atividades do agronegócio e administração rural, e atuação compe-
tente do profissional relevando os desafios na produção animal.  

Professores, Estudantes, 
Produtores rurais e Profis-
sionais das áreas de zoo-
tecnia, medicina veteriná-
ria, agronomia e áreas 
afins, estimando-se um 
público de aproximada-
mente 200 (duzentos) par-
ticipantes.

Geral:      Reunir um público de no mínimo 140 pessoas, entre profissionais, professores, produ-
tores e estudantes ligados às ciências agrárias.     Específicos:      Contribuir com o desenvolvi-
mento profissional dos participantes, bem como, contribuir também, para a formação de novos 
conceitos relacionados às ciências agrárias.       Ampliar a visão do mercado de trabalho nas áreas 
relacionadas ao tema do evento.      Divulgar aos participantes novos mercados do profissional 
na área das ciências agrárias, atividades do agronegócio e administração rural, e atuação compe-
tente do profissional relevando os desafios na produção animal.  

Professores, Estudantes, 
Produtores rurais e Profis-
sionais das áreas de zoo-
tecnia, medicina veteriná-
ria, agronomia e áreas 
afins, estimando-se um 
público de aproximada-
mente 160 (cento e ses-
senta) participantes.

I Simpósio Pernambucano de Ecologia e VI Semana de Eco-
logia

- Reunir profissionais da área de Ecologia para discussão de temas atuais e sua aplicabilidade;  - 
Divulgar temas e linhas de pesquisa em Ecologia desenvolvidos na UFRPE e outras instituições de 
ensino no Estado de Pernambuco e demais localidades, por meio de palestras e mesas redondas; 
 - Promover intercâmbio de conhecimento entre estudantes e profissionais em Ecologia e áreas 
afins;  - Fomentar oportunidade para divulgação de pesquisas em desenvolvimento por docentes 
e estudantes de graduação e pós-graduação, por meio da apresentação de trabalhos científicos 
desenvolvidos e em desenvolvimento;  - Promover oportunidade de treinamento e formação 
complementar, por meio de minicursos ofertados em diversos temas em Ecologia e Conserva-
ção.

Alunos de graduação e 
pós-graduação, professo-
res e técnicos desta e de 
outras Instituições Educa-
cionais no Estado de Per-
nambuco, com interesse 
em Ecologia e Conservação 
da Natureza

Ciclo de De-
bates

Compartilhar imagem, pão e palavra a fim de que se reflita sobre questões mais profundas sobre 
os alimentos.    Pensar o ato de comer como revalorização da hospitalidade e da humanização do 
comer.     Criar um cardápio cinematográfico que contemple os temas mais candentes da atuali-
dade no campo da História da alimentação.    Usar a linguagem fílmica para analisar as questões 
filosóficas da gastronomia.     Criar uma cultura cinematográfica alimentar     Colaborar com a vi-
sibilidade do curso de gastronomia na UFRPE.    Dar a oportunidade de pensar na formação de 
pessoas críticas e sensíveis a partir de uma experiência estética.    Promover a integração inter-
departamental na UFRPE.    Promover a extensão universitária    Cumprir parte das atividades de 
avaliação do aprendizado.    Integrar ensino, pesquisa e extensão.     

O evento se destina ao pú-
blico interno da UFRPE. Es-
pera contemplar o público 
que se volta para a área da 
Gastronomia.  Entretanto, 
qualquer pessoa que se in-
teresse por alimentos, ali-
mentação e os aspectos 
que são envolvidos em sua 
produção poderão partici-
par do evento.
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Encontro 300

III Encontro Pernambucano de Resíduos Sólidos - III Epersol Congresso 135

I Encontro Prático das Agrárias Outros 200

I Encontro Prático das Agrárias Outros 200

II Simpósio de Agronergia 'Matriz energética, perspectivas Outros 166

II Encontro Pedagógico: Panorama da evasão estudantil no 
Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UFRPE

Objetivo Geral:  Conhecer as causas da evasão estudantil no Curso de Bacharelado em Ciências 
Biológicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco.     Objetivos Específicos:  1. Determinar 
as causas da evasão estudantil a partir do levantamento dos dossiês dos estudantes evadidos do 
curso;   2. Conhecer os fatores de risco, apontadas pelos estudantes do curso, que podem resul-
tar na evasão   3. Conhecer as causas da evasão apontadas pelos docentes do curso   4. Debater 
as consequências da evasão estudantil no curso  5. Conhecer e debater as ações de combate à 
evasão estudantil da administração central da UFRPE  6. Propor ações para mitigar a evasão es-
tudantil no curso

Discentes e docentes do 
curso de Bacharelado em 
Ciências Biológicas da 
UFRPE e de outras institui-
ções públicas de ensino 
superior.

Discutir acerca dos avanços e desafios da gestão de resíduos sólidos à luz da Lei nº 12.305, que 
estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Acadêmicos, profissionais 
e interessados na temática 
de Resíduos Sólidos

OBJETIVO GERAL  Realizar minicursos, com conteúdo teórico e prático, visando à atualização de 
conhecimento em algumas áreas voltadas a Medicina Veterinária e ao desenvolvimento agrário, 
promovendo a integração e a aproximação entre diversas áreas de conhecimento do curso e de 
outros cursos, como Agronomia e Zootecnia.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS    • Realizar a troca de 
conhecimentos entre discentes, docentes e profissionais da iniciativa privada;  • Apresentar ten-
dências e inovações tecnológicas aplicadas à Medicina Veterinária e áreas afins;  • Favorecer a 
troca de experiências entre os alunos da graduação, docentes e profissionais;  • Instigar o pen-
samento crítico dos participantes sobre temas relevantes à Medicina Veterinária e áreas afins;  • 
Promover a arrecadação de recursos financeiros visando à realização de eventos na formatura 
dos concluintes em Medicina Veterinária (Turma 2011.2).  

Alunos de graduação, pós-
graduação e profissionais 
da área de Medicina Vete-
rinária, Zootecnia e Agro-
nomia.

OBJETIVO GERAL  Realizar minicursos, com conteúdo teórico e prático, visando à atualização de 
conhecimento em algumas áreas voltadas a Medicina Veterinária e ao desenvolvimento agrário, 
promovendo a integração e a aproximação entre diversas áreas de conhecimento do curso e de 
outros cursos, como Agronomia e Zootecnia.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS    • Realizar a troca de 
conhecimentos entre discentes, docentes e profissionais da iniciativa privada;  • Apresentar ten-
dências e inovações tecnológicas aplicadas à Medicina Veterinária e áreas afins;  • Favorecer a 
troca de experiências entre os alunos da graduação, docentes e profissionais;  • Instigar o pen-
samento crítico dos participantes sobre temas relevantes à Medicina Veterinária e áreas afins;  • 
Promover a arrecadação de recursos financeiros visando à realização de eventos na formatura 
dos concluintes em Medicina Veterinária (Turma 2011.2).  

Alunos de graduação, pós-
graduação e profissionais 
da área de Medicina Vete-
rinária, Zootecnia e Agro-
nomia.

O evento procurará estimular um ambiente de aprendizagem e integração, com o intuito de ge-
rar informações enriquecedoras, experiência acadêmica e profissional aos participantes e, ao 
mesmo tempo, tornar a linguagem científica mais acessível aos técnicos, estreitando diálogos 
entre agricultores, alunos de outros cursos, professores e profissionais da área, que poderão 
compartilhar seus conhecimentos sobre o atual cenário da matriz energética brasileira e das di-
versas possibilidades de trabalho e pesquisas. Além de palestras técnicas, mesas redondas, mini-
cursos e oficinas, a programação reserva espaço também para uma rodada de debates sobre es-
tágios internacionais, onde os participantes poderão sanar as mais diversas dúvidas sobre as 
oportunidades referentes ao Programa Ciência sem Fronteiras.

Técnicos, disentes e do-
centes da área
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Extensão Rural na Rural Seminário 110

II BioCiclo da UFRPE Outros 232

VII Semana de Agronomia Outros 394

Seminário 400

Objetivo geral  Problematizar a extensão rural como um espaço de atuação profissional de diver-
sas áreas, entre elas a do engenheiro florestal, a partir da reflexão sobre as ações desenvolvidas 
pela UFRPE.    Objetivos específicos  - Promover um espaço de debate sobre a extensão rural a 
partir de diferentes áreas de produção do conhecimento e intervenção existentes na UFRPE;  - 
Estimular o debate entre os estudantes da engenharia florestal e estudantes de outras áreas;  - 
Fomentar momentos de socialização das atividades de ensino e pesquisa realizados durante as 
disciplinas de extensão rural.  - Atualizar conhecimentos através dos cursos relacionados à te-
mática.      

Docentes, discentes e téc-
nicos com interesse pelo 
tema.

* Prover cursos de curta duração nos quais sejam abordados e discutidos assuntos essenciais, 
multidisciplinares e de grande interesse por parte de alunos de graduação, oferecendo melhor 
preparação, além de contribuir para a qualificação dos alunos de graduação da UFRPE e de ou-
tras instituições de ensino;     * Promover intercâmbio de conhecimento entre estudantes e pro-
fissionais de diferentes áreas de atuação dentro da UFRPE, estimulando a interdisciplinaridade e 
relação de várias áreas do conhecimento com as linhas de pesquisas existentes na UFRPE e em 
outras instituições de ensino do estado de Pernambuco;      * Integrar estudantes de graduação e 
pós-graduação, profissionais e instituições que possuam áreas de atuação complementares ou 
de interesse, oferecendo oportunidade para o estabelecimento de contatos acadêmicos e pro-
fissionais, dentro e fora da UFRPE;     * Fomentar oportunidade para divulgação de pesquisas e 
linhas de atuação em pleno desenvolvimento por docentes e estudantes de pós-graduação, por 
meio da apresentação dos cursos a serem oferecidos;     * Promover oportunidade de treina-
mento na organização e gestão de eventos por parte dos alunos do 8° período do curso de Ba-
charelado em Ciências Biológicas (2010.1)/ UFRPE, estimulando o trabalho em equipe e o co-
nhecimento de outras áreas de atuação representada nos diferentes cursos.       

É esperada a presença de 
alunos de graduação e pós-
graduação, além de pro-
fessores e técnicos, de di-
ferentes instituições do es-
tado de Pernambuco, con-
templando cerca de 200 
pessoas.   

- Divulgar para os estudantes, técnicos, extensionistas, produtores rurais e profissionais da área 
a importância da Extensão na Universidade, possibilitando a difusão de minicursos temáticos, as-
sistência técnica ao produtor rural e mesas redondas sobre temas de relevância no setor agro-
pecuário para a região;  - Divulgar o curso de Agronomia e a UFRPE/UAST para os futuros alunos 
de Escolas Agrotécnicas e similares;  - Trazer palestrantes externos para o evento com o intuito 
de mostrar para os alunos do curso de Agronomia e demais participantes do evento a diversida-
de de experiências e competências dos profissionais que atuam na área de Agronomia;  - Co-
memorar o dia do Engenheiro Agrônomo;  - Enriquecer o currículo dos estudantes da 
UFRPE/UAST com atividades extracurriculares; e  - Discutir novas técnicas de produção com os 
produtores rurais  - Arrecadar verba para ajudar na realização das festividades de formatura dos 
alunos formandos do curso de Agronomia.

Aluno do curso de Agro-
nomia da UFRPE-UAST  
Aluno de graduação da 
UFRPE-UAST  Produtores 
rurais  Estudantes de esco-
las técnicas  Profissionais  
Comunidade em geral

I Seminário de LEPEL-PE e  II Festival de Cultura Corporal de 
Pernambuco/UFRPE

Promover a socialização e culminância do que vem sendo produzido pelo coletivo do LEPEL-PE e 
PIBID-EF nas ações de pesquisa, ensino e extensão.    Fomentar a articulação entre ensino, pes-
quisa e extensão;    Aproximar escola-universidade-comunidade;    Contribuir no processo de 
formação inicial e continuada de professores de educação física da educação básica.

Estudantes e professores 
das escolas públicas e de 
universidades.
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