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Entre 1990 e 2015 a agropecuária contribuiu com US$ 942 bilhões na economia e foi responsável pelo 

saldo comercial positivo no Brasil nesse período. Dessa forma, é imprescindível criar nas 

Universidades redes de estudo e extensão que contribuam para o desenvolvimento desse setor. A 

informação serve de ponte entre a pesquisa realizadanessas instituições e a comunidade agropecuária, 

que realmente colocará em prática esse conhecimento. Nesse sentido, informar é tão importante quanto 

produzir conhecimento:é nesse princípio em que o Boletim Eletrônico Socioeconomia & Ciência 

Animal se baseia. O objetivodeste resumo é apresentar informações e estatísticas gerais do Boletim 

nos últimos 12 meses. O conteúdodo boletim é dividido nas seguintes seções principais: livros, artigos, 

oportunidades, eventos e cursos. Adicionalmente, seções esporádicas são incluídas, como por exemplo, 

teses e dissertações mais recentes da FMVZ, trabalhos apresentados em Simpósios da área de Ciência 

Animal entre outras. Cada boletim divulga em média 20 artigos científicos, de publicação recente nas 

principais revistas cientificas da área, e que tenham como campo de investigação, as Ciências Humanas 

aplicadas diretamente ou conjuntamente à Ciência Animal. Na seleção dos livros, o enfoque principal 

é o lançamento das principais editoras de universidades públicas e institutos, embora livros de qualquer 

editora possam ser divulgados pelo Boletim, desde que inseridos nos temas abordados pelo mesmo. 

Dá-se enfoque principalmente para eventos de extensão de instituições públicas que almejem 

desenvolvimento sustentável. A seção de oportunidades é feita com base na pesquisa de sites 

especializados de emprego e concursos públicos na área de Ciências Agrárias. No último ano o projeto 

foi responsável pela confecção de 12 edições do Boletim Eletrônico e enviado para mais de 2.300 

destinatários, além de upload em plataformas online (como o site da Biblioteca da FMVZ, por 

exemplo) que permitem o livre acesso dos interessados. No período, as edições contaram com 280 

artigos, 285 eventos e cursos divulgados, 141 títulos de livros e aproximadamente 190 oportunidades 

de emprego e concursos públicos, sem contar com conteúdo adicional produzido por outros projetos 

(Diálogos do LAE, Índices de Custo de Produção Do Cordeiro Paulista e de Bovinos Confinados) e 

seções adicionais. 
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