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O projeto de extensão denominado SITE LEITECIA - 2008 visa dar
segmento ao trabalho de criação e atualização de um site para
divulgação, troca de informações e discussões relativas às cadeias
produtivas do leite, ovos e mel, desde o sistema de produção, passando
pela industrialização, até o mercado consumidor. O site está disponível
no endereço www.ufrgs.br/leitecia.    O site tem como objetivo a
divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas pelo
LEITECIA (Laboratório de Inspeção e Tecnologia de Leite e Derivados,
Ovos e Mel), da Faculdade de Veterinária da UFRGS, além de divulgar
artigos técnicos, escritos por especialistas de diferentes áreas das
cadeias produtivas, com os quais o leitor poderá interagir através da troca
de informações e questionamentos via e-mail.      O projeto inclui também
a criação de grupos de discussão sobre assuntos polêmicos relativos aos
temas descritos, para troca de experiências entre os diversos segmentos.
Além disso, serão divulgadas informações diversas sobre os eventos e
atualidades relativas ao setor, assim como artigos publicados em revistas
técnicas e trabalhos de congressos.      Por fim, serão disponibilizados
resumos de dissertações, teses, material de seminários, visando integrar
atividades de ensino de graduação e pós-graduação.     O público alvo
são alunos, técnicos, produtores, professores, pesquisadores e
interessados nas cadeias produtivas de produtos de origem animal.
Atualmente, o site encontra-se em processo de construção, sendo
desenvolvido com softwares freeware e estando hospedado no domínio
da UFRGS. Seu design e estrutura primam pela clareza e fluência na
visualização de informações e facilidade para navegação.    O site
apresenta até o presente: uma página inicial de apresentação do
laboratório; uma página em que constam os projetos de pesquisa e
extensão desenvolvidos pelos professores responsáveis e em
colaboração com outros pesquisadores; as disciplinas ministradas para o
curso de graduação em Medicina Veterinária e para o Programa de Pós
Graduação em Ciências Veterinárias da UFRGS; a apresentação da
equipe - que conta com professores, graduandos, pós-graduandos e
ex-alunos; uma página para divulgação de eventos relacionados ao setor;
informações para contato; fotos de atividades realizadas pelo LEITECIA e
links para outros sites que tratam de assuntos relativos às cadeias
produtivas de alimentos de origem animal.     Está sendo criado, também,
um banco de dados para cadastro de entidades e pessoas que atuam nas



cadeias produtivas. Futuramente, pretende-se divulgar as novidades e
atualizações do site para essas pessoas via e-mail.  Já foram realizados
contatos com pesquisadores das áreas para a publicação dos artigos e
entrevistas a partir de agosto.    De maio a julho de 2008 o site registrou
mais  de  150  v is i tas ,  to ta l i zando ma is  de  400  desde  que  fo i
disponibilizado, chegando a ter até quatro usuários visualizando-o ao
mesmo tempo. Espera-se um aumento no número de visitas após a
Expointer, onde haverá uma divulgação do trabalho junto ao público alvo,
em parceria com outros projetos do LEITECIA.    Pretende-se com esse
pro jeto ampl iar  o  número de pessoas que tenham acesso ao
conhecimento das novas tecnologias, dos resultados de pesquisas e dos
projetos de extensão realizados junto a Universidade, aproximando a
comunidade acadêmica da sociedade.


