
 

Unidade Acadêmica de Garanhuns

A UAG figura na atualidade como referência importante no 
desenvolvimento do Estado de Pernambuco, pela constituição de núcleos 
especializados de reflexão teórica e de inserção prática, através dos 
processos de ensino, pesquisa e extensão, na região do Agreste 
pernambucano e para além dela. 

Com sua potencialidade física e organizacional atual para enfrentar os 
desafios colocados, para cumprir, com excelência, sua missão e seus 
objetivos institucionais, a UAG conta com o Hospital Veterinário 
Universitário - HVU, com a Fazenda Experimental da UFRPE (sob sua 
administração), com o Centro Laboratorial de Apoio à Pesquisa da Unidade 
Acadêmica de Garanhuns – CENLAG, com os Laboratórios Multiusuários de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos - LACTAL, além da Casa de Extensão e 
Artes. 

Em relação aos impactos da Unidade Acadêmica de Garanhuns - UFRPE na 
região, no que concerne as atividades de extensão, destaca-se a atuação 
dos docentes, técnicos e discentes que realizaram um total de 35 atividades 
de extensão no ano de 2018, das quais 22 receberam recursos financeiros 
da instituição para bolsa estudantil e as demais ações foram realizadas sem 
recursos financeiros desta IFES. As atividades podem ser melhor descritas: 

Quantidade 
Perfil da 
Atividades 

   
Ações  Público Alvo Quantidade Área das Ações 

25 Projetos 2 
População 
Quilombola 8 

Saúde Animal e 
Humana 

9 Eventos  11 
Estudantes e 
Profissionais 2 Informática 

1 Capacitação 11 
Produtores 
Rurais 1 

Administração 
Rural 

  1 Comerciantes 6 
Produção e 
Produtividade 

  2 

Alunos de 
Educação 
Infantil 12 Meio Ambiente 

  8 
População em 
Geral 12 Educação 

    3 Empreendedorismo 

No que concerne às atividades de pesquisa, o Centro Laboratorial de Apoio 
à Pesquisa da Unidade Acadêmica de Garanhuns (CENLAG) compreende 
uma área multiusuária destinada aos docentes e técnicos da UAG que 
desenvolvem atividades de pesquisa com alunos de graduação e pós-
graduação desta instituição e de outras instituições de ensino superior do 
país, promovendo a integração entre diferentes níveis de conhecimento 
científico e tecnológico. Nesse sentido, se constitui num importante meio 
de divulgação dos diferentes resultados alcançados, como a participação 
em eventos científicos regionais, nacionais e até internacionais; publicação 
de artigos técnicos e científicos em periódicos indexados 
internacionalmente e até requerimento de vários pedidos de 
patenteamento, contribuindo para que a UAG demonstre o seu potencial 
para geração de outros processos e produtos tecnológicos que geram 
retorno dos recursos financeiros empregados por diferentes agências de 
fomentos regionais e nacionais. 

 


