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Introdução: 

Esta ação tem extensão tem como objetivo sedimentar a atuação do Grupo de 

Pesquisa LEITECIA nos diversos ambientes em que atua, como eventos 

agropecuários e técnicos, produção de material educativo, formação continuada e 

assessoria a indústria de alimento. 

 

 

Objetivos: 

Atender a demandas específicas na área de produção e inocuidade de alimentos de 

origem animal visando conscientizar a população em relação a qualidade dos 

mesmos. 

Disseminar informações a respeito da segurança dos alimentos através de 

materiais informativos e trabalhos em locais de grande afluência de público, 

visando a melhoria da saúde da população, como forma de prevenção de doenças 

transmitidas por alimentos, sobretudo aquelas provenientes do consumo de 

alimento obtidos e manuseados sem adequada higiene. 

 

 

Metodologia: 

1.Produção de material escrito de orientação: folder com orientações sobre a 

atuação do médico veterinário na produção e inspeção de produtos de origem 

animal. 

2.Palestras de orientação e divulgação:  

- Aula aberta na Expointer com o tema Instrução Normativa 62: histórico, 

exigências e situação atual no RS - já ocorrida, em setembro de 2014 



- Noite das Fraudes em leite: evento promovido pela ATMV2015/2 com apoio do 

GP LEITECIA – Programação: Operação leite compensado e sua repercussão nos 

veículos de comunicação; Como detectar fraudes em leite; Fraudes no leite e suas 

implicações nos processos produtivos; O papel do fiscal federal agropecuário 

frente as fraudes em leite 

3.Outros eventos 

 

 

Processos avaliativos: 

1.Material de divulgação: será avaliada a aceitação por meio do número de folders 

entregues e aceitos pela população (o folder está em processo de produção). 

2.Palestras: número de pessoas nas palestras 

 

 

Considerações finais: 

Esta ação é o reoferecimento das ações dos anos anteriores ( desde 2008). Os 

eventos não tem ônus aos participantes (exceto os promovidos em conjunto com as 

ATMVs, que tem custo baixo para auxiliar nos custos da formatura)., por isso 

possui grande cunho social. Tem forte envolvimento dos alunos de graduação e de 

pós-graduação vinculados ao GRUPO DE PESQUISA, tendo em vista que todos 

são incluídos. 
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