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Encerramento
ATIVIDADE

DETALHAMENTO

EXPOSITORES

HORA

LOCAL

OBS.

É frequente os jovens sentirem
dúvidas e terem incertezas em relação
às escolhas profissionais que têm de
realizar. Objetivo: Facilitar a escolha
profissional
para os alunos que estão
Curso: Orientação
com dificuldades. Metodologia:
Profissional: teoria e prática
através de informações e inventários
de cunho psicológico em relação a
escolha profissional. Conclusão:
espera-se que ao final do curso os
participantes possa ter recebido
informações suficientes em relação a
sua escolha profissional.

Coordenadora:
Profa.Reginete Cavalcanti Pereira - CODAI-UFRPE
Demais participantes:
Dia 23
Profa. Socorro Ferreira - CODAI-UFRPE
das 08h às 12h00
Pedagogo: Eduardo Felinto Santiago - CODAIUFRPE

Área Vida
1º andar
Sala 01

A complexidade das
condições climáticas do
semiárido brasileiro
(Conferência)

Conferência de
Palestrante:
encerramento da Semana Prof. Lucivânio Jatobá de
Nacional de Ciência e
Oliveira – UFPE
Tecnologia em
Pernambuco no Polo São
Demais participantes:
Lourenço da Mata/PE. A Michel Saturnino Barboza
conferência apresentará
aspectos
interdisciplinares para a
ciência e tecnologia.

Dia 23
das 09h30 às 10h30

Auditório

O objetivo deste trabalho é difundir a importância da soja
na alimentação humana, bem como sua versatilidade
culinária, e assim divulgar as vantagens nutricionais do
seu consumo. Assim sendo, para a difusão acerca da
utilização da soja em preparações culinárias, será
executada uma oficina na qual serão realizadas
preparações culinárias a base de soja pelos discentes do
curso de Bacharelado em Gastronomia da UFRPE. A
oficina foi elaborada e planejada no âmbito do projeto
de extensão intitulado “Benefícios da Soja na
Preparações culinárias à Alimentação(PRAE/UFRPE). Entre as preparações a serem
base de soja
realizadas, destacamos: a) extração do leite de soja e sua
utilização para a preparação de produtos derivados, como
bebidas lácteas, maionese e queijo;b) Utilização do
resíduo de soja (okara) para a preparação de pães,
biscoitos e massas em geral. Este resíduo compreende um
subproduto do processamento do leite de soja, com baixo
valor de mercado, mas rico em proteínas com alto valor
nutritivo; c) Utilização da proteínas texturizada de soja,
como substituinte da proteína de origem animal. A
oficina, incluindo os três temas, terá uma duração de 03
horas.

Coordenadora:
Profa. Janaína de Albuquerque
Couto - UFRPE
Demais participantesdiscentes do
curso de Bacharelado em
Gastronomia da UFRPE:
Joyce Ferreira da Silva Cordeiro;
Maria Camila Oliveira da Silva;
LaíslaCarolina Andrade Ferreira; e
Maria Juliana Dantas de Paula.

Dias 22 e 23
das 09h30 às 12h30

Laboratório de
Alimentos

Solo, Agricultura e
Alimentação saudáveis

Apresentação Cultural

O Solo é um valioso recurso natural
para agricultura e para a vida na
Terra. Neste ano, em que a ONU
instituiu como Ano Internacional do
Solo, nada mais justo do que
prestar essa homenagem e ao
mesmo tempo um alerta sobre
como estamos tratando e o que
podemos fazer por esse recurso
fundamental para a vida na terra.
Esperamos versar sobre o tema de
forma abrangente e contemplar os
diferentes públicos que estejam
presentes.

Palestrante:
Alinea Aurea Florentino
Silva – PRODEMA/UFPB

Teatro da barca do Inferno: ceu é o
lugar onde todos fazem o bem e o
bem prevalecerá! O inferno é o
Estudante do CODAI-UFRPE
lugar onde todos fazem o mal e o
mal prevalecerá!

Sala de reunião
Dia 23
das 08h00 às 09h00

Dia 23
das 10h30 às 12h00

Auditório

