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Introdução.
A valorização de um grupo específico é um grande problema no mundo em todas as épocas, o
resultado na atualidade é o preconceito contra minorias e basicamente vemos isso se repetindo com
os animais, tirando o valor de suas vidas para virarem comida. Platão o pai da filosofia, acreditava
que para o nosso sustento foi criado as plantas, e que a carne adoecia o corpo . Uma forma de
diminuir essas desigualdades é a informação e é isso que o nosso projeto busca: informar as pessoas
sobre os direitos dos animais e sua relação com o movimento vegano. Para isso, será criado um site
informativo, com passagens históricas, jurídicas e ideológicas, contando com uma interface amigável
que permitirá responder às dúvidas mais frequentes que as pessoas possuem sobre o tema.

Materiais e Métodos.
Será realizado a aplicação de um questionário prévio para os alunos de 1º à 3º anos do IFC - Campus
Fraiburgo, a partir deste, pretende-se trabalhar nas informações do site, para que o mesmo tenha
uma nova visão das pessoas apresentando uma nova mudança de opinião, sendo a favor dos direitos
dos animais, com as informações que serão retiradas, devesse melhorar o projeto de forma que
diminua as dúvidas mais frequentes de alunos, utiliza-se também artigos na internet que servem de
referência, para que o site tenha mais informações possível, sendo que as mesmas tenham uma
forma verídica de apresentação, pois assim as pessoas terão uma sabedoria mais clara sendo que a
própria é fidedigna.

Resultados Esperados
A partir do site pronto, espera-se conseguir tirar maiores dúvidas, como por exemplo, se o cardápio
vegano pode suprir todas as necessidades do ser humano, dúvida que foi notada com a aplicação de
um questionário para os alunos de 1° a 3 ° ano no IFC - Câmpus Fraiburgo. Espera-se uma maior
conscientização por parte de todos os envolvidos no projeto, e dos que não estão também. De certa
forma, almeja-se mais respeito com os animais, com o movimento e os direitos conquistados a partir
do mesmo. Uma amostra de receitas veganas na escola, para saber o que os alunos acham, também
é almejada.
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