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O grupo de pesquisa LEITECIA, grupo regulamente cadastrado no CNPQ, atua no ensino, na pesquisa científica e na 

extensão universitária. Este braço de extensão, desde a criação do grupo, vem trabalhando na conscientização de 

grupos populacionais diversos, crianças, adultos, grupos profissionais (alunos de graduação, pós-graduação e 

profissionais) nas áreas de produção de alimentos. O principal objetivo da atuação do grupo é priorizar a qualidade 

dos alimentos do ponto de vista de inocuidade, e assim preservar a saúde do consumidor, seja por orientação direta ou 

apoiando iniciativas de outras instituições e desenvolver material didático na área de sua atividade principal 

(inocuidade de alimentos). 

O ano de 2015 trouxe, como atividades principais a criação e a manutenção da página do Grupo de pesquisa em mídia 

social (FACEBOOK), tendo em vista que esta se tornou uma importante ferramenta de informação e divulgação. A 

página, que já existia desde 2013, mas contava com pouca atividade. Desde abril de 2015, foi dado acesso aos bolsistas 

como editores da página e desde lá, foram feitas 59 publicações (uma a cada dois dias em média), sempre de fontes 

fidedignas e conhecidas (resguardando-se a autoria) e do próprio grupo. De lá para cá vem aumentando o número de 

pessoas que curtem e seguem a página (242), sendo que, em média são feitas sete curtidas por 

publicação/comentários/compartilhamentos, com alcance médio de 99 pessoas por publicação, até o dia 19 de agosto 

de 2015. A página tem permitido a visualização das atividades do grupo com a consequente valorização dos 

componentes (alunos de graduação e pós-graduação), além de vir servindo como finte de atualização sobre leite e 

derivados, ovos e mel (escopo principal das atividades de pesquisa e extensão do grupo). 

Além da página, são objetos de divulgação sobre a inocuidade de alimentos a distribuição de folders e orientação de 

atividades junto à comunidade. O município de Eldorado do Sul, realizou, este ano, atividade sobre inocuidade de 

alimentos que contou com os materiais produzidos pelo Grupo de pesquisa em outros anos, em seu projeto de extensão, 

bem como a atividade de “organização e geladeira” já apresentada em Salão de Extensão anterior. A atividade tem 

como objetivo orientar a população sobre a forma adequada de organizar os alimentos em refrigerador doméstico, 

aumentando a inocuidade dos alimentos e permitindo o seu pleno aproveitamento. Ainda estamos aguardando o relato 

do servidor da prefeitura municipal de Eldorado, quanto ao número de pessoas alcançadas. 

A produção de filme sobre higiene de ordenha, iniciada há três anos, dentro dos projetos de extensão do grupo teve 

mais um avanço no ano de 2015, com a produção e obtenção de imagens pelos bolsistas e início das ações de edição 

do filme. O filme de higiene de ordenha será utilizado em cursos de formação para produtores rurais, aulas de 

graduação na medicina veterinária, entre outros. A produção está a cargo integralmente dos alunos de graduação, com 

a supervisão da coordenação da ação. Na sua idealização estão, além destes, alunos de pós-graduação que passaram 

pelo grupo de pesquisa. 

Ainda, inclui-se nas atividades de extensão, a participação do coordenador da ação no site de informações sobre a 

cadeia leiteira denominado MILKPOINT (www.milkpoint.com.br) com artigos de divulgação sobre legislação de leite 

e derivados. A atuação no blog é voluntária e sem remuneração, assim como todas as demais atividades que constam 

do projeto. 

http://www.milkpoint.com.br/

