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Resumo: A universidade é importante na formação de recursos humanos qualificados,
frente a isso, atividades de extensão que aproximem a universidade do setor produtivo
auxiliam na disseminação da informação gerada na academia e na captação de
demandas do setor produtivo. Nesse contexto, Swine Day UFRGS é uma atividade de
extensão que proporciona um canal direto de troca de informações científicas geradas
na UFRGS na área de suinocultura com as empresas. A ação busca oportunizar o
contato de estudantes com profissionais do mercado, identificar oportunidades de
inserção profissional, difundir o nome da FAVET-UFRGS e ampliar a realização de
projetos em parceria público-privada. O evento ocorreu no auditório da Faculdade de
Veterinária (FAVET), com três apresentações técnicas pelos palestrantes-âncora e
realização de painéis técnicos na área de manejo, nutrição, sanidade, reprodução e
genética de suínos. Os painéis foram apresentados por professores e pós-graduandos
dos diferentes grupos de pesquisa que trabalham em suinocultura na UFRGS, onde
abordou-se os resultados de estudos nos últimos anos. O público alvo desse projeto
foram veterinários, gerentes técnicos e diretores de cooperativas/agroindústria de
suínos, professores/pesquisadores de instituições de ensino, estudantes da
graduação e pós-graduação. Estudantes envolveram-se na organização do evento,
em contato com os convidados e empresas parceiras. Este aconteceu no dia 21 de
novembro de 2019, com 80 profissionais externos vinculados a empresas da
suinocultura e a outras universidades. Envolveu 30 profissionais que atuam no ensino,
pesquisa e extensão vinculados à UFRGS. Divulgou-se o evento através de redes
sociais, contato direto com profissionais e eventos da suinocultura. Foi realizado um
curso de creche no dia 20 de novembro, apresentando 55 participantes. Portanto,
foram 2 dias bem sucedidos, com 27 palestras, 189 participantes e 18 patrocinadores.
Esse evento proporcionou um momento único de vivência da indústria no ambiente
universitário ao integrar a universidade com a iniciativa privada.

