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A universidade possui um papel importante na formação de recursos
humanos qualificados e na geração de conhecimentos que possam
melhorar a eficiência dos processos e qualidade dos produtos em
diversos setores produtivos. Frente a isso atividades de extensão que
aproximem a universidade do setor produtivo, auxil iam tanto na
disseminação da informação gerada na academia quanto na captação de
demandas do setor produtivo. Nesse contexto, o Swine Day UFRGS é
uma atividade de extensão que tem por objetivo proporcionar um canal
direto de troca de informações científicas geradas na UFRGS na área de
suinocultura com as empresas desse setor produtivo. Além do
intercâmbio direto das informações, o Swine Day UFRGS busca
oportunizar o contato de estudantes da graduação e pós-graduação com
profissionais do mercado de trabalho, identificar oportunidades de
inserção profissional para estudantes, difundir o nome da FAVET-UFGRS
como instituição de referência e ampliar a realização de projetos em
parceria público-privada. O evento é anualmente realizado no auditório da
Faculdade de Veterinária (FAVET), contará com duas apresentações
técnicas proferidas por palestrantes-âncora, cujo tema da palestra será
definido pela equipe de organização do evento, juntamente com a
realização de painéis técnicos na área de manejo, reprodução e sanidade
de suínos. Os painéis serão apresentados por professores e/ou
pós-graduandos dos diferentes grupos de pesquisa que trabalham em
suinocultura na UFRGS, onde serão abordados os resultados de estudos
em suínos realizados na UFRGS nos últimos anos.  O público alvo desse
pro je to  serão veter inár ios ,  gerentes  técn icos  e  d i re tores  de
cooperativas/agroindústria de suínos, professores/pesquisadores de
instituições de ensino, estudantes da graduação e pós-graduação. Alunos
de graduação serão envolvidos na organização do evento e contato com
os convidados e empresas parceiras. O evento será realizado no dia 21
de novembro de 2019 e considera um público aproximado de 80
profissionais externos a UFRGS vinculados a empresas que trabalham
em suinocultura e também a outras universidades. Além disso, o projeto
prevê o envolvimento de 30 profissionais que atuam no ensino, pesquisa
e extensão vinculados a UFRGS. A divulgação do evento já está sendo
realizada através do facebook, instagram, MailChimp, contato direto com
profissionais da área e em eventos da área de suinocultura. A avaliação
dos resultados da ação será feita pela análise do aumento da interação
universidade e empresa através dos projetos de pesquisa, inserção
profissional dos alunos de graduação e pós-graduação e feedback dos



participantes em relação ao desenvolvimento obtido com proposta de
trabalho. Ainda, esta edição contará com a realização de um Curso de
creche. A realização dessa atividade de extensão proporciona um
momento único de vivência da indústria no ambiente universitário, para
troca de ideias que possibilitem uma melhor integração da universidade
com a iniciativa privada.


