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A integração entre a academia e a sociedade é um fator relevante para o desenvolvimento e 

aproveitamento dos conhecimentos gerados nas universidades e centros de pesquisa. Elevar o 

nível de comunicação entre os dois polos, por meio de canais participativos, contribui na geração 

e aplicação apropriada de novos conhecimentos de acordo com as necessidades reais da 

sociedade. Desta forma, o programa de extensão Diálogos no LAE (Laboratório de Análises 

Socioeconômicas e Ciência Animal) têm por finalidade integrar a comunidade externa à 

Universidade de São Paulo, por meio de palestras gerando debates sobre os temas propostos por 

meio de diferentes pontos de vista e dando voz ativa aos ouvintes em manifestar sua opinião e 

compartilhar suas experiências. Este programa de extensão universitária está vinculado ao 

Departamento de Nutrição e Produção Animal (VNP) e ao Programa de Pós-Graduação em 

Nutrição e Produção Animal (PPGNPA), ambos da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São Paulo (USP), no Campus “Fernando Costa”, em 

Pirassununga SP. De forma indireta, o programa Diálogos no LAE ainda contribui com 

instituições carentes por meio da doação dos produtos arrecadados durante as palestras. Desde 

setembro de 2011 foram realizados 38 encontros, atingindo um público de 2.092 pessoas 

participantes, sendo que 58% correspondem ao gênero feminino e 42% ao masculino. Desse 

total, 71% e 16% foram estudantes de graduação e pós-graduação da USP, respectivamente, o 

restante (13%) dividiu-se em estudantes de graduação e pós-graduação de outras universidades, 

profissionais, produtores e professores. Com relação aos palestrantes, 38% foram mulheres e 

62%, homens. Em média houve 48 participantes por palestra com máximo de 114 e mínimo de 

13. As palestras tiveram destaque para os temas gerais, seguidos (nessa ordem de frequência) dos 

temas:“bovinos”, “cães”,“aves”, “suínos”, “equinos”,“peixes” e “cabras”. Foram arrecadadas um 

total de 1.920 itens, com destaque para os produtos de higiene pessoal. Há quatro anos seguidos 

o programa vem contando com uma bolsa do Programa Unificado de Bolsas (PUB) da USP, 

proporcionando, por conseguinte, oportunidade de envolvimento institucional a alunos de 

graduação da FMVZ e da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA). Conclui-

se que o programa de extensão Diálogos no LAE vem contribuindo significativamente com o 

intercâmbio de conhecimentos, cultura e experiências entre a comunidade universitária e a 

cidade. 
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