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(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 
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Resumo: O projeto “Despertando para a Ciência” tem dentre seus objetivos, despertar o interesse científico dos 

alunos de cursos técnicos de alimentos de Ponta Grossa e articular o estreitamento dos laços da universidade com 

a comunidade. Uma das atividades do projeto foi a oferta de mini cursos de integração universidade-escola para 

alunos dos cursos técnicos do Colégio João Ricardo Von Borell du Vernay e Centro Estadual de Educação 

Profissional de Ponta Grossa – CEEP como parte da programação de suas semanas técnicas. As oficinas 

abordaram o regulamento técnico de misturas para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo, 

misturas de sólidos particulados, misturadores para sólidos particulados, desenvolvimento de misturas para 

alimentos em pó e análises de qualidade. Os alunos tiveram a oportunidade de elaborar misturas em pó para 

preparo de bolinhos de chuva e croquetes de batata e avaliar o produto final. Para o desenvolvimento das 

misturas os acadêmicos responsáveis realizaram pesquisa, estudo e análises. Os resultados obtidos foram 

positivos tanto para os alunos envolvidos como para os acadêmicos que ministraram e organizaram as oficinas 

contribuindo para a socialização com os estudantes e o compartilhamento de saberes. 

Palavras-chave:Extensão universitária. Semana técnica de alimentos. Engenharia de alimentos. 
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PÚBLICO-ALVO  

Alunos do curso Técnico em Alimentos do Colégio João Ricardo Von Borell du 

Vernay e do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa e acadêmicos do 

curso de Engenharia de Alimentos. 

MUNICÍPIO ATINGIDO 

Ponta Grossa 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos. 

JUSTIFICATIVA 

A extensão universitária é caracterizada por promover atividades destinadas à 

comunidade a qual está inserida. O intuito é transmitir conceitos e aprendizados 

desenvolvidos em meio acadêmico (UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, 2016). 

O projeto “Despertando para a Ciência”, institucionalizado na Pró-reitoria de 

Extensão e Assuntos Culturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa tem dentre seus 

objetivos despertar o interesse científico dos jovens, em especial de escolas parceiras 

envolvidas no projeto e articular o estreitamento dos laços da universidade com a 

comunidade.  

A escola pública convive constantemente com dificuldades no que diz respeito a 

oportunidades para que o aluno participe de atividades de atualização como cursos e 

congressos. Portanto, é imprescindível coordenar esforços para que as oportunidades ocorram 

a nível local, trazendo até o âmbito escolar as discussões e as novidades desse campo de 

formação. Nas áreas técnicas a atualização constante faz-se necessária, pois o avanço das 

tecnologias é constante.  

 As semanas técnicas visam promover cursos de qualidade que proporcionem a 

capacitação, integração e o desenvolvimento de participantes e colaboradores. 
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OBJETIVOS 

 Ofertar atividades de aperfeiçoamento e atualização para os alunos dos cursos técnicos 

de alimentos das escolas de Ponta Grossa 

 Realizar práticas, através das oficinas, visando complementação do aprendizado 

teórico. 

 Oportunizar a troca de experiências entre os estudantes do ensino médio e do ensino 

superior. 

METODOLOGIA 

 As propostas dos mini cursos que integraram as programações da SEMANA 

TÉCNICA DE ALIMENTOS (SEMATEQA) do Colégio Estadual João Ricardo Von Borell 

du Vernay  e da II SETAEI- Semana Técnica – Alimentos/ Eletromecânica/ Informática 

CEEPPG foram elaboradas pelos professores e acadêmicos do curso de Engenharia de 

alimentos juntamente com a professoras das escolas. A equipe executora preparou o material 

de apoio e a organização dos laboratórios.  

Os acadêmicos ministrantes das oficinas desenvolveram os produtos elaborados a 

partir de estudos e pesquisa do preparo de misturas para alimentos, qualidade e formulação 

além de experimentação e análises.  

 O evento que foi realizado na SEMATEQA foi intitulado de “I Ciclo de Minicursos de 

Integração Universidade-Escola” e o que fez parte da a II SETAEI foi intitulado de “IV Ciclo 

de Minicursos de Integração Universidade-Escola”. 

  A programação geral dos dois eventos foi: 

Palestra: MISTURAS PARA O PREPARO DE ALIMENTOS 

Os assuntos abordados foram: 

 Regulamento técnico para misturas para o preparo de alimentos e alimentos prontos 

para o consumo 

 Misturas de sólidos particulados. 
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 Misturadores para sólidos particulados. 

 Desenvolvimento de misturas para alimentos em pó. 

 Análises de qualidade. 

OFICINA 

 Elaboração de misturas em pó para o preparo de bolinhos de chuva e croquetes de 

batata. 

 Elaboração dos produtos a partir das misturas. 

 Avaliação dos produtos prontos. 

 O minicurso teve quatro horas de duração e foi simultâneo com outros para 

oportunizar a participação de todos os alunos interessados.  

 Os participantes receberam uma ficha de avaliação sobre o minicurso com questões 

sobre o atendimento das expectativas, o interesse na participação em outra atividade 

semelhante e se a atividade contribuiu para sua formação. 

RESULTADOS 

 A atividade contribuiu para a atualização de trinta e cinco participantes e para a 

integração universidade-escola. 

 A visita dos alunos do curso técnico à universidade foi uma oportunidade para que 

conhecessem as dependências dos laboratórios do curso de Engenharia de Alimentos. 

 Os alunos receberam informações sobre o curso e foram incentivados a cursar 

Engenharia de Alimentos ou outro curso superior. 

 Os acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos, que participaram da organização 

e execução da atividade, tiveram a oportunidade de realizar ações de extensão universitária 

em um ambiente para a troca de saberes.  

 O desenvolvimento dos produtos que seriam feitos durante a oficina exigiu dos 

acadêmicos, estudo, pesquisa, experimentação e análise. A elaboração dos protocolos de 
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orientação para desenvolvimento da atividade exigiu estudo para adequação de conteúdo e a 

execução da atividade prática oportunizou um exercício didático. 

 Todos os alunos tiveram a oportunidade de elaborar e avaliar  os produtos 

desenvolvidos na atividade ( Figura 1). 

Figura 1- Oficina para o desenvolvimento de produtos. 

 

Legenda: alunos desenvolvendo os produtos a partir do preparo de misturas. 

As escolas participantes disponibilizaram o uso de direito de imagens dos alunos 

autorizada pelos pais/responsáveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os minicursos foram bem avaliados pelos participantes e observou-se  um interesse 

no compartilhamento de conhecimento entre os  alunos e acadêmicos. 

O projeto contribuiu para a formação acadêmica pois envolveu ensino, pesquisa e 

extensão e também para o conhecimento adquirido no desenvolvimento dos produtos 

elaborados a partir de misturas. 

APOIO 

Fundação Araucária 
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