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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x)  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

PRÁTICAS DE ANÁLISES DE ALIMENTOS PARA O ENSINO MÉDIO 

PROFISSIONALIZANTE ATRAVÉS DE ESTÁGIOS CURRICULARES 

Joana Darque Marques (Curso de Engenharia de Alimentos joanad-

marques@hotmail.com)1 

Mareci Mendes de Almeida (Departamento de Engenharia de alimentos. 

mareci@uepg.br)2 

Nelci Catarina Chiquetto (Departamento de Engenharia de alimentos. 

nccsilva@uepg.br)3 

 

Resumo: O estágio tem a finalidade qualificar na prática o aluno para o exercício profissional. O projeto de 

extensão “Práticas de análise de alimentos: consolidando o saber fazer para o ensino médio profissionalizante”, 

oferta semestralmente vagas de estágio curricular para alunos de cursos técnicos da área de alimentos.  Os 

estudantes são inseridos nas atividades que estão em curso nos laboratórios do Departamento de Engenharia de 

Alimentos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, acompanhados pelos acadêmicos estagiários do projeto e 

supervisionados pelas professoras. Os estagiários bolsistas do projeto recebem treinamento para acompanharem 

os alunos das escolas parceiras. Nesse trabalho estão descritas as atividades de uma estagiária que executou 

análises físico-químicas de alimentos e participou de alguns eventos.  A aluna reconheceu a importância da 

oportunidade de estagiar na universidade ressaltando que todas as atividades estavam de acordo com a sua 

formação escolar e foram importantes para a complementação da formação profissional.  

Palavras-chave: Análises em Alimentos, ensino médio profissionalizante, engenharia de alimentos. 

 
1  Estagiária bolsista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Engenharia de Alimentos, joanad-

marques@hotmail.com. 

2Supervisora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Engenharia de Alimentos, mareci@uepg.br. 

3Coordenadora; Departamento de Engenharia de Alimentos; nccsilva@uepg.br. 
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NOME DO PROJETO 

Práticas de análise de alimentos: consolidando o saber fazer para o ensino médio 

profissionalizante. 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos de ensino médio profissionalizante Técnico em Alimentos das escolas 

públicas parceiras do projeto, Colégio Estadual Professor João Ricardo von Borell du Vernay 

e Centro Estadual de Educação profissionalizante de educação de Ponta Grossa-CEEPPG e 

alunos de graduação do Curso de Engenharia de Alimentos. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 Atende na cidade de Ponta Grossa-PR.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 Departamento de Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto de Extensão Práticas de análise de alimentos: consolidando o “saber fazer” 

para o ensino médio tem ofertado oficinas, palestras e vagas para realização de estágios aos 

alunos dos cursos técnicos em alimentos das escolas parceiras que contam com convênio 

oficializado junto à UEPG. Estas atividades buscam contribuir para que seja alcançado um dos 

objetivos do CEEPPG listado no projeto pedagógico que é oferecer um conjunto de 

experiências teórico-práticas na área de alimentação com a finalidade de consolidar o “saber 

fazer” é um dos objetivos do Colégio Borell que é estimular e apoiar a criação e 

desenvolvimento de projetos que venham contribuir na formação integral do educando. As 

escolas ofertam o curso de técnico em alimentos, mas ainda carecem de infra-estrutura para a 

realização de atividades práticas e de vagas para a realização dos estágios curriculares. 

Extensão Universitária é definida como “processo educativo, cultural e científico que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre Universidade e Sociedade.” (BRASIL, 2000/01, p. 5). Através dessa aliança formada faz 
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com que esta troca de experiências forme universitários de amplo conhecimento, de modo que 

a comunidade tenha novos ideais. 

O curso Técnico em Alimentos Integrado tem entre seus objetivos condições de orientar 

tarefas de transformação no preparo conservação visando a preservação nutricional e sensorial 

garantidos condições higiênico-sanitárias adequada. (REDE ESCOLA, 2019). 

Nesse trabalho será descrita a participação de estagiários das escolas parceiras que 

tiveram como tema as análises de controle de qualidade do mel. 

Os parâmetros físico-químicos do mel floral de acordo com a legislação brasileira 

(BRASIL, 2000) são: umidade, açúcares redutores (AR), sacarose aparente (SA), sólidos 

insolúveis, cinzas, acidez, escala gothe (ID) e hidroximetilfurfural (HMF) estão na tabela 1.   

 

OBJETIVOS 

 Ofertar vagas para a realização de estágios curriculares para os estudantes dos cursos 

técnicos de alimentos. Realizar atividades como oficinas e palestras. Apresentar técnicas 

analíticas para controle de qualidade de mel e outras análises de composição de alimentos. 

Oportunizar a participação dos alunos em palestras e oficinas. Oportunizar aos acadêmicos do 

curso de engenharia de alimentos a prática de atividades de extensão. 

METODOLOGIA 

Nesse trabalho serão relatadas as atividades realizadas por uma aluna do CEEPPG que 

foi acompanhada pela estagiária bolsista do projeto e realizou o estágio no primeiro semestre 

de 2019. A bolsista também acompanhou uma estagiária no segundo semestre de 2018 oriunda 

do Colégio Borell. 

A aluna foi selecionada pela escola e assinou, junto com seu representante legal, um 

termo de compromisso de estágio. Foi recepcionada pelas professoras e acadêmica bolsista do 

projeto. Na sequência foram apresentadas as instalações dos laboratórios do departamento de 

Engenharia de Alimentos, e a aluna recebeu instruções de boas práticas e segurança no 

laboratório, sobre manuseio de vidrarias e uso de equipamentos. As atividades do estágio eram 

registradas em formulário próprio fornecido pelas escolas, que serviam para a comprovação da 

carga horária e das atividades executadas.  
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A acadêmica bolsista, sob supervisão, teve a responsabilidade de preparar o material 

didático, organizar os materiais e o local para as atividades práticas e auxiliar na execução, 

interpretação e emissão dos resultados das análises. Ao término do estágio a aluna escreveu o 

relatório que deve ser apresentado para os colegas e professores da escola. 

A aluna também participou de uma visita na Casa da Acolhida, uma entidade 

filantrópica que abriga temporariamente pessoas em situação de riscos, onde foi feito um 

minicurso de produtos de panificação. Ainda, participou das oficinas de “Produtos açucarados: 

bala de goma”, “O uso do inhame como substituto de gordura em gelados comestíveis” e “Vida 

de prateleira e defeitos de chocolate”. 

Durante o estágio a aluna executou diversas análises de alimentos e foi dada ênfase as  

análises físico-químicas de controle de qualidade de mel, conforme apresentado no 

planejamento das atividades (Tabela 2). A aluna ainda acompanhou o preparo de meios de 

cultura e algumas análises microbiológicas. No térmico do estágio ela preencheu um 

questionário de avaliação sobre as atividades oferecidas. 

Tabela 2. Planejamento das atividades da aluna no estágio curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora (2019) 

Legenda: Planejamento das Análises a serem realizadas pelos alunos estagiários.   

Análises laboratoriais e outras atividades 

02/04/2019 
Apresentação ao estagiário segurança de laboratório 

09/04/2019 vidrarias e equipamentos 

Introdução do projeto de análises de mel: fundamentação teórica   

16/04/2019 pH e acidez 

23/04/2019 Umidade  

Cinzas 

30/04/2019 Oficina: defeitos no chocolate 

02/05/2019 Açúcares redutores 

07/05/2019 Sólidos insolúveis 

09/05/2019 Cor 

Hidróximetilfurfural (HMF) 

14/05/2019 Oficina de bala de goma  

16/05/2019 Índice de diástase 

21/05/2019 pH e acidez em suco cítrico 

23/05/2019 Umidade  

Cinzas de farinha de trigo 

28/05/2019 Oficina :sorvete de inhame  

30/05/2019 Açúcares redutores S-N 

04/06/2019 Determinação de proteínas Kjeldahl-preparo dos reagentes 

06/06/2019 Determinação de proteínas Kjeldahl-análise 

11/06/2019 Determinação de sódio 

13/06/2019 Diástase e HMF 

18/06/2019 Relatório do aluno 

25/06/2019 Relatório do aluno 
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RESULTADOS 

A aluna executou todas as análises propostas adquirindo habilidades em laboratório. 

Verificou que os parâmetros determinados no mel estavam de acordo com a legislação vigente 

e reconheceu a importância da oportunidade de estagiar na universidade ressaltando que todas 

as atividades estavam de acordo com a sua formação escolar e foram importantes para a 

complementação da formação profissional.  

Figura 1- Oficina  “Vida de prateleira e defeitos de chocolate” 

 

Fonte: a autora (2019) 

Legenda: A estagiária do CEEPPG participando com outros alunos da oficina de chocolate  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na avaliação a estagiária respondeu que as atividades desenvolvidas no estágio 

corresponderam às suas expectativas e estavam de acordo com a sua formação profissional. 

Ainda relatou que adquiriu novos conhecimentos após a realização do estágio e que as 

atividades práticas facilitam o aprendizado dos conteúdos teóricos.  
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Para a acadêmica essa atividade foi importante pela troca de conhecimentos e 

envolvimento dos alunos no projeto, também considerou ser importante apresentar o meio 

acadêmico para a estagiária e atividades inerentes ao curso de Engenharia de Alimentos.  

APOIO 

Fundação Araucária/SETI/Governo do Estado do Paraná.  
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