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Resumo: O projeto de extensão “Despertando para a Ciência” da “Universidade Estadual de Ponta Grossa” 

desenvolve diversas atividades, como palestras, oficinas e minicursos, para os alunos do ensino técnico do 

“Colégio Estadual Professor João Ricardo von Borell du Vernay” e do “Centro Estadual de Educação Profissional 

de Ponta Grossa”. Buscando auxiliar o aprendizado dos alunos através da interação da teoria com a prática, 

oportunizando os estudantes a conhecerem a universidade, despertando assim o interesse científico e motivando-

os a ingressar neste meio. As atividades extensionistas foram desenvolvidas nos laboratórios do “Departamento 

de Engenharia de Alimentos”, no “Centro Mesorregional Centro-Oriental de Excelência em Tecnologia do leite” 

e nas escolas parceiras do projeto. Os alunos demostraram-se satisfeitos e entusiasmados, afirmando que 

participariam de outras ações do projeto. As atividades também contribuíram para a formação dos acadêmicos que 

participaram da organização e execução dos eventos. 

Palavras-chave: Extensão Universitária. Ensino Técnico. Engenharia de Alimentos.  
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NOME DO PROJETO 

Despertando para a Ciência.  

PÚBLICO-ALVO  

O público alvo do projeto são os alunos dos cursos Técnicos em Alimentos do 

“Colégio Estadual Professor João Ricardo von Borell du Vernay” (Colégio Borell), do “Centro 

Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa” (CEEPPG) e os acadêmicos do curso de 

Engenharia de Alimentos da “Universidade Estadual de Ponta Grossa” (UEPG). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - Paraná.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As atividades do projeto foram desenvolvidas nos laboratórios do Departamento de 

Engenharia de Alimentos, no Centro Mesorregional Centro-Oriental de Excelência em 

Tecnologia do leite da UEPG, no CEEPPG e no Colégio Borell.  

JUSTIFICATIVA 

O projeto de extensão “Despertando para a Ciência” da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, está fundamentado na importância do papel da universidade no desenvolvimento 

local, regional, estadual e nacional, levando em consideração que o conhecimento científico 

deve ser compartilhado com a população local e nas escolas. Com esta finalidade, através do 

projeto são ofertados minicursos, palestras e oficinas para alunos de cursos técnicos da área de 

alimentos das escolas parceiras. Ao inserir o aluno no ambiente acadêmico espera-se motivá-lo 

a ingressar em um curso superior. 

O ensino técnico no Brasil, busca impulsionar a mudança entre o ambiente escolar e 

o trabalho, capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas 

para a execução das atividades do trabalho (ALMEIDA, 2010). Assim, no projeto pedagógico 

do Técnico em Alimentos do Colégio Borell, em relação à formação do profissional, se ressalta 

como importância fundamental a convivência dos alunos com situações reais, que serão 
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oportunizadas através de práticas em laboratórios na escola, nas universidades, órgão 

governamentais, centros de pesquisa, nas indústrias e estabelecimentos comerciais que 

apresentem atividades ligadas à habilitação (REDESCOLA, 2019b). 

No Curso Técnico em Alimentos do CEEPPG destaca-se que os alunos devem 

articular conhecimentos científicos e tecnológicos das áreas naturais e sociais, estabelecendo 

uma abordagem integrada das experiências educativas. O curso deve oferecer um conjunto de 

experiências teórico-práticas e utilizar a prática cotidiana para aplicação de conhecimento 

científico (REDESCOLA, 2019a). 

A associação entre o aprendizado teórico e prático para os alunos é um desafio, 

entretanto a distância que há entre a teoria e a prática pode ser vencida através da construção 

de estratégias de integração. Uma estratégia é o desenvolvimento de oficina pedagógica que 

está fundamentada na realização de tarefas coletivas, por meio do estímulo de investigação, 

ação e reflexão, assimilando o conhecimento teórico com a aplicação adequada (PAVIANI; 

FONTANA, 2009). 

Com esse propósito foi ofertada a oficina “Produtos derivados de banana”, que será 

abordada neste trabalho, a qual fez parte do “IV Ciclo de Minicursos de Integração 

Universidade-Escola”. 

A banana é um dos frutos mais produzidos e consumidos em todo o mundo, somente 

em 2016 foram produzidas 6,8 milhões de toneladas da fruta, em uma área de 470 mil hectares 

(BENNO et al., 2018). Como os produtos agropecuários possuem uma grande perecibilidade 

são necessárias técnicas de conservação, para reduzir as perdas e aumentar a disponibilidade de 

produtos, com um fornecimento uniforme durante o ano. A tecnologia dos alimentos é um 

conjunto de conhecimentos, técnicas e conceitos, baseados em princípios científicos que são 

aplicados para o preparo, armazenamento, processamento, distribuição e utilização dos 

alimentos, com objetivo de melhorar as características sensoriais, estender o tempo de vida útil 

destes alimentos e preservar a qualidade (GAVA, 1984). 

OBJETIVOS 

O objetivo do projeto é realizar atividades visando o aprimoramento e atualização de 

alunos, com o intuito de oportunizar que estudantes conheçam a universidade, despertar o 

interesse científico e inseri-los no ambiente acadêmico. Fomentar o estreitamento dos laços da 
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universidade com a comunidade, especialmente com as escolas parceiras envolvidas no projeto. 

Propiciar ao graduando a experiência de interagir com alunos da educação básica, vivenciando 

novas tecnologias e afirmando sua posição na sociedade como cidadão e participante do seu 

desenvolvimento. 

METODOLOGIA 

No decorrer do ano de 2018 e 2019 foram desenvolvidas várias atividades pelo 

projeto “Despertando para a Ciência”. As atividades aqui relatadas são as que a graduanda 

participou como bolsista extensionista. No evento “Atividades de atualização de alimentos - 3° 

Edição”, discorreu uma palestra sobre hidrolisados proteicos para alunos do curso de 

Engenharia de Alimentos da UEPG.  

Nas atividades para alunos do ensino médio profissionalizante, atuou na organização 

e execução das oficinas “Análise de proteínas - Método de Kjeldahl” e “Microbiologia de 

Alimentos – Controle de potabilidade da água”, ofertadas no evento “I Ciclo de Oficinas de 

Integração Universidade-Escola”. Nos minicursos “Tecnologia do processamento de torrone” 

e “Tecnologia do processamento biscoito de gengibre”, ofertadas no evento “Minicursos de 

Tecnologia de Alimentos” e no desenvolvimento da oficina “Produtos derivados de banana”, 

ofertada no “IV Ciclo de Minicursos de Integração Universidade-Escola” (que será descrita 

com mais detalhes no contexto deste trabalho). Em todos os eventos citados foram ofertadas e 

preenchidas 200 vagas entre alunos do ensino médio e acadêmicos. 

A oficina “Produtos derivados de banana” foi ofertada para 10 alunos do curso 

Técnico em Alimentos na semana técnica do CEEPPG, com duração de três horas. Os alunos 

foram recepcionados no laboratório do Departamento de Engenharia de Alimentos pela 

professora e pela graduanda, em seguida foi organizada uma roda de conversa com os alunos, 

a fim de verificar os conhecimentos já existentes sobre os produtos a serem desenvolvidos.  

Na sequência foi feita uma explanação sobre processos utilizados para conservação 

da banana e obtenção de produtos derivados, assim como a influência das matérias-primas na 

produção de balas. Na prática executaram todas as etapas da elaboração da banana chips, banana 

desidratada e balas de banana, desde a formulação do produto até sua obtenção final. Por fim 

os alunos responderam a um questionário de avaliação da oficina. 
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RESULTADOS 

Através das atividades desenvolvidas no projeto, os alunos participantes tiveram a 

oportunidade de conhecer o espaço da universidade, interagindo com professores e acadêmicos 

do Departamento de Engenharia de Alimentos. Nas oficinas e minicursos de métodos analíticos 

os alunos executaram todas as etapas das análises e interpretação dos resultados. Já nas oficinas 

e minicursos de tecnologia de alimentos os alunos participaram do desenvolvimento dos 

produtos, relacionando os conteúdos teóricos com a prática. 

A figura 1 mostra os participantes da oficina de “Produtos derivados de banana”. 

Figura 1 – Oficina “Produtos derivados de banana” 

 

Legenda:  Alunos, estagiária e professora da escola, participantes da oficina “Produtos derivados de banana”. 

Todos os participantes mostraram-se interessados e animados com o decorrer das 

atividades. Através dos questionários preenchidos na oficina de “Produtos derivados de 

banana”, 80% dos participantes não fariam nenhuma alteração no evento, 20% relataram que 

fariam alterações, porém não descreveram quais. Entretanto 100% dos alunos afirmaram que 

as atividades desenvolvidas corresponderam às suas expectativas e foram de encontro com a 

realidade. Todos alegaram que participariam novamente das oficinas e 80% sugeriram novos 

temas a serem trabalhados em futuras oficinas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto proporcionou uma maior interação entre os alunos da educação básica com 

o meio acadêmico, onde tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura dos laboratórios do 

Departamento de Engenharia de Alimentos e a Universidade. As atividades desenvolvidas, 

possibilitaram a ampliação dos seus conhecimentos com aplicações práticas.  

As atividades de extensão contribuíram para a formação da acadêmica, através da 

interação com a realidade local, auxiliando para sua formação cidadã e profissional, melhorando 

seu aprendizado, didática, competência, criatividade e capacidade de tomar decisões.  

APOIO 

Agradecimentos à Fundação Araucária/SETI/Governo do Estado do Paraná, pela 

bolsa concedida e à UEPG. 
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