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Resumo: O projeto “Despertando para Ciência” tem como objetivos realizar atividades extracurriculares no 
contra turno, com alunos da educação básica visando ao aprimoramento e atualização. Dentre as atividades do 

projeto estão a participação na Semana técnica dos cursos técnicos subseqüentes de Cozinha e Nutrição com a 

oferta de mini cursos com palestras e oficinas visando a complementação extracurricular e a oferta de mini 

cursos para os acadêmicos do primeiro ano do curso de Engenharia de alimentos visando a motivação e 

atualização dos futuros profissionais da área. A organização dos mini cursos demandou a pesquisa de 

formulações de gelados comestíveis, avaliação de ingredientes, testes dos produtos e verificação dos resultados. 

Os eventos oportunizaram a atualização dos alunos no tema proposto, a participação dos acadêmicos do curso de 

engenharia de alimentos em ações de extensão universitária e permitiram integrar os estudantes do curso técnico 

com os acadêmicos e professores do curso de engenharia de alimentos. 
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NOME DO PROJETO 

Despertando para a Ciência 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos do curso Técnico de alimentos e acadêmicos do curso de Engenharia de 

alimentos. 

                                                
1  Bolsista do projeto Despertando para a Ciência; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Engenharia de 

alimentos; cristianeapl99@gmail.com. 
2  Bolsista do projeto Despertando para a Ciência; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Engenharia de 

alimentos; tharikfelipe97@gmail.com 
3 Supervisora do projeto Despertando para a Ciência; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento de 

Engenharia de alimentos; mareci@uepg.br. 
4 Coordenadora do projeto Despertando para a Ciência; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento 

de Engenharia de alimentos; nccsilva@uepg.br. 
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MUNICÍPIO ATINGIDO 

Ponta Grossa 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Escolas participantes do projeto e laboratórios do curso de Engenharia de alimentos 

JUSTIFICATIVA 

 O projeto “Despertando para Ciência” tem como objetivos realizar atividades 

extracurriculares no contra turno, com alunos da educação básica visando ao aprimoramento e 

atualização, através de visitas aos laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos, 

palestras, oficinas e mini cursos que poderão ser ministrados tanto na universidade como nas 

escolas. Espera-se com estas ações despertar o interesse científico do aluno e inseri-lo no 

ambiente acadêmico. 

 As atividades propostas para ser executadas em conjunto com os professores das 

escolas, além da possibilidade de aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, 

contribuem para a implantação de mais aulas experimentais dentro das disciplinas dos cursos. 

A interação entre professores, estudantes de graduação e das escolas públicas cria situações de 

colaboração e de compartilhamento do conhecimento.  

 A Semana Técnica tem como objetivo apresentar ao estudante da área de alimentos os 

desafios encontrados na profissão e proporcionar aos futuros profissionais da área o 

aprofundamento e atualização dos conhecimentos adquiridos durante o curso apresentando 

novas tecnologias e produtos. 

 Dentre as atividades do projeto estão a participação nas Semanas técnicas dos cursos 

técnicos ou subseqüentes de Alimentos, Cozinha e Nutrição com a oferta de mini cursos com 

palestras e oficinas visando a complementação extracurricular e a oferta de mini cursos para 

os acadêmicos do primeiro ano do curso de Engenharia de alimentos visando a motivação e 

atualização dos futuros profissionais da área. 
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OBJETIVOS 

Geral: 

-Realizar atividades visando ao aprimoramento e atualização de alunos da educação 

básica. 

Específicos: 

- Oportunizar aos estudantes conhecerem a universidade.  

- Despertar o interesse científico e a prática da divulgação da pesquisa científica na 

escola  

-Fomentar o estreitamento dos laços da universidade com a comunidade, 

especialmente com as escolas parceiras envolvida no projeto.  

- Introduzir o estudante no ambiente acadêmico, motivando-o a ingressar neste meio.  

- Propiciar ao graduando a experiência de interagir com alunos e professores da 

educação básica, vivenciando novas tecnologias e afirmando sua posição na sociedade como 

cidadão e participante no desenvolvimento da sociedade. 

 

METODOLOGIA 

 Dentre as atividades do projeto estão a participação na semana técnica do Curso 

Técnico Subsequente em Cozinha do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta 

Grossa (CEEPPG), por solicitação da coordenadora do curso e organização e execução do 

evento intitulado “Atividades de atualização em alimentos” ofertado para os acadêmicos do 1º 

ano do curso de Engenharia de alimentos e para alunos do curso técnico em alimentos. 

 O mini curso ofertado nos dois eventos foi “Substitutos de gordura: o uso do inhame 

em gelados comestíveis”. 

 A organização dos mini cursos demandou a pesquisa de formulações de gelados 

comestíveis, avaliação de ingredientes, testes dos produtos e verificação dos resultados.  

 Foi elaborado um roteiro para a execução da parte prática que foi feita na forma de 

oficina que foi antecedida por uma palestra sobre o tema. Os mini cursos tiveram a duração de 
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4 horas e um deles foi apresentado na escola e o outro na Universidade Estadual de Ponta 

Grossa.  

 Os participantes fizeram a avaliação do evento considerando se o tema era relevante 

para a sua formação profissional, se as atividades desenvolvidas no projeto corresponderam às 

suas expectativas, se o projeto deveria sofrer alguma alteração para melhor atendê-los, quais 

outras ações gostariam que fossem desenvolvidas, se participariam novamente do projeto e se 

as atividades desenvolvidas foram de encontro com a sua realidade. 

 RESULTADOS  

Os eventos oportunizaram a atualização dos alunos no tema proposto, a participação 

dos acadêmicos do curso de engenharia de alimentos em ações de extensão universitária e 

permitiram integrar os estudantes do curso técnico com os acadêmicos e professores do curso 

de engenharia de alimentos (Figura 1). 

Figura 1 – Desenvolvimento de produtos 

 

Legenda: Alunos do 1° ano do curso de Engenharia de alimentos desenvolvendo produtos a partir das 

formulações apresentadas. 
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A discussão sobre o tema Substitutos de gordura foi muito proveitosa e abordou as 

diferentes implicações no desenvolvimento de um produto light. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como a atividade fez parte da semana técnica do curso subsequente Técnico em 

cozinha, que ocorre anualmente, houve a sugestão dos participantes de que na próxima 

edição, novas atividades como esta sejam propostas. 

 O evento foi bem avaliado pelos acadêmicos do 1° ano do curso de Engenharia de 

alimentos que se mostraram interessados em participar de outras atividades similares. 

APOIO 

Fundação Araucária  
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