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A qualificação da mão-de-obra e difusão de conhecimentos aos que atuam na cadeia avícola beneficia a
produção de uma alimento seguro, bem como a saúde e bem estar animal aliados a uma melhoria na rotina dos
produtos avícolas. Para tal, este projeto tem como objetivo difundir conhecimentos técnicos sobre sanidade, bem
estar e manejo nutricional para produtores de granjas avícolas localizadas no estado do RS. O projeto será realizado
em duas etapas, em que na primeira serão realizados quatro minicursos para as famílias produtoras de granjas de
aves de corte e abordarão os seguintes temas: sanidade avícola, exigências nutricionais, bem estar animal e manejo
avícola e, na segunda etapa, serão realizadas visitas as propriedades a fim de levantar dados sobre as necessidades e
dificuldades dos produtores e também para difundir conhecimentos técnicos, fomentando a produção avícola
regional. Essas atividades objetivam qualificar a mão-de-obra dos profissionais que atuam na cadeia avícola para
que seja produzido um alimento seguro, seguindo as práticas de bem estar dos animais. Adicionalmente, como a
maioria dos atuantes deste setor possui pouca ou nenhuma instrução, promoverá a sua qualificação e propiciará uma
melhor qualidade de vida. Além disso, irá oportunizar aos acadêmicos uma interação dialética com os setores rurais
de redução de alimentos, com foco no setor avícola, podendo fazer um intercâmbio dos conhecimentos adquiridos
em sala de aula e nos livros, com os conhecimentos vivenciados e de rotina no campo, sendo de grande importância
tanto para os acadêmicos e também para os produtores. Ao final, serão realizadas oficinas nas dependências da
unidade da Emater ou Brasil Foods S.A., em que na última oficina será aplicado um questionário aos agricultores
familiares e com isso, será avaliado o programa, suas atividades e seu âmbito de aplicabilidade frente as
necessidades da comunidade avícola da região.
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