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Durante a segunda metade do século XX, o Brasil presenciou profundas mudanças 

em sua estrutura agrária, período onde se vivenciou enormes avanços tecnológicos, 

passando da agricultura tradicional, com base em um modelo de auto-subsistência, 

para uma agricultura tecnificada, voltada para o mercado. Esse processo teve forte 

contribuição do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, não ocorreu de maneira uniforme 

e gerou problemas de caráter econômico, ambiental e social. Este quadro não foi 

diferente em Santa Catarina e, nesse contexto, destacamos os produtores familiares 

que, no geral, detêm menos recursos para acessar informações, dependendo, muitas 

vezes, do que lhes é levado pelos serviços de extensão rural e, ainda, os resultados 

dos trabalhos desenvolvidos, tanto pelos centros de pesquisas como pelas 

instituições de ensino não são divulgados de forma a permitir o acesso pelas 

comunidades rurais, deixando, de cumprir o papel expresso no tripé ensino, pesquisa 

e extensão. Por este motivo, a reativação do Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Avicultura – GEPA, como possibilidade de colocar em prática as funções sociais, 

científicas e educativas do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Videira, e atuar 

como agente do Desenvolvimento Rural Sustentável regional, irá, a partir do 

levantamento de demandas relacionadas à Avicultura, e ao relacioná-las com as 

informações técnico-científicas produzidas nos centros de pesquisa, estabelecer 

paradigmas produtivos que sirvam de alternativa para reverter o quadro que 

encontramos atualmente no meio rural, com empobrecimento econômico, cultural, 

social e ambiental destas comunidades. Os objetivos são, entre outros, o 

levantamento de informações quantitativas e qualitativas, sobre os aspectos 

econômicos, sociais, ambientais e científicos relacionados à Avicultura. A 

metodologia utilizada é com base em ações, mediante esforço conjunto, cujas 

atividades buscam alcançar os objetivos propostos. Algumas ações já foram 

realizadas, como a seleção inicial de estudantes e contato com colaboradores 

externos, e estas serão permanentes. São realizadas reuniões semanais para 

planejamento das atividades e discussão de assuntos técnicos relevantes ao setor 

produtivo. Após análise, são selecionados temas que necessitem de um maior 

aprofundamento, é feito levantamento bibliográfico para verificar o estado de arte 

destes e, posteriormente são realizadas sínteses, e repassadas à comunidade 

acadêmica e local, mediante boletins informativos, servindo como base para 

realização de novos estudos, para o posicionamento estratégico e identificação de 

potencialidades e demandas regionais. 


