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Resumo: O Projeto de Extensão “Despertando para a Ciência” tem por objetivo oportunizar aos estudantes a 

conhecerem a universidade e estimular os alunos do curso Técnico em Alimentos à adentrarem ao meio acadêmico. 

Através da realização de oficinas com temáticas específicas para os conteúdos abordados no curso, têm-se a 

finalidade de complementar a teoria estudada em sala de aula e auxiliar na formação profissional. Verifica-se que 

a metodologia aplicada através das oficinas são importantes ferramentas de ensino, possibilitando maior 

visualização e interesse dos alunos pelos temas trabalhados. Nesse resumo é relatado a experiência de uma bolsista 

extensionista do projeto, que atuou na elaboração e organização de diversas oficinas, destacando a oficina 

“Rotulagem de Alimentos – realidade aumentada e uso de aplicativos”, onde é discutido a importância do Técnico 

em Alimentos em compreender todos os dados contidos nos rótulos de alimentos. 
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O público-alvo são alunos do curso Técnico em Alimentos do Colégio Estadual 

Professor João Ricardo von Borell du Vernay (Colégio Borell), Centro Estadual de Educação 

Profissional de Ponta Grossa (CEEPPG) e acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

As atividades do projeto são desenvolvidas no município de Ponta Grossa - PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Os alunos desenvolvem as atividades do projeto nos laboratórios do Departamento 

de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Centro 

Mesorregional – Centro Oriental de Excelência em Tecnologia do Leite e nas dependências do 

Colégio Borell. 

JUSTIFICATIVA 

A Extensão Universitária associada ao conhecimento científico que provém do 

Ensino e da Pesquisa compõem os pilares da universidade. É colocada em prática por 

acadêmicos e professores, visando o estabelecimento de uma união entre a universidade e as 

demandas da sociedade, através da troca de experiência e aprendizagem. (MANUAL DA 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2009) 

O Projeto de Extensão “Despertando para a Ciência” está embasado na importância 

do papel da universidade no desenvolvimento da sociedade, devendo o conhecimento ser 

difundido para a população local. O projeto oferece atividades de atualização através de 

minicursos e oficinas para alunos do curso Técnico em Alimentos, que necessitam de mais 

vivências práticas, além das oferecidas na escola. Conforme relatos da coordenação da escola 

os alunos encontram nos laboratórios da universidade uma estrutura que a escola carece, além 

de propiciar a participação dos mesmos em eventos organizados pelo projeto.  

Desta forma, as oficinas tornam-se importantes ferramentas de ensino, pois através 

delas, os alunos podem visualizar os conteúdos teóricos do curso na prática, aumentando o 

interesse pelos assuntos abordados. (SOUZA, 2016) 

Nesse trabalho será descrita a oficina “Rotulagem de Alimentos – realidade 

aumentada e uso de aplicativos”, que fez parte do evento I Ciclo de Oficinas de Integração 
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Universidade-Escola, organizado pelo projeto, onde também foram ofertadas as oficinas 

“Análise de proteínas – Método Kjeldahl”, “Processamento de queijo artesanal” e 

“Microbiologia de Alimentos – controle de potabilidade da água”. 

Na oficina de Rotulagem de Alimentos – realidade aumentada e uso de aplicativos 

foram abordadas todas as informações obrigatórias que devem conter em um rótulo de 

alimentos (ANVISA, 2002) e a importância do Técnico em Alimentos de compreender todos 

os dados que um rótulo apresenta. Além disso, a oficina também trouxe as novidades 

tecnológicas que as indústrias estão utilizando na rotulagem dos alimentos, com foco no uso da 

realidade aumentada. 

A realidade aumentada é uma interação virtual que usa da tecnologia para sobrepor 

informações no mundo real, a partir de sensores e câmeras de aparelhos eletrônicos (SILVA et 

al., 2011). Tornou-se um diferencial no que diz respeito ao marketing utilizado pelas empresas, 

a fim de atrair novos clientes. A oficina aborda o tema para que os alunos compreendam a 

importância da tecnologia, que a cada dia inova a indústria de alimentos. 

OBJETIVOS 

O projeto tem como objetivos realizar atividades visando o aprimoramento e 

atualização dos alunos da educação básica; fomentar o estreitamento dos laços da universidade 

com a comunidade; realizar práticas para complementar a teoria estudada em sala de aula, 

auxiliando na formação profissional; oportunizar aos estudantes a conhecer as instalações da 

universidade e estabelecer a troca de experiência com as acadêmicas extensionistas que atuam 

no projeto. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da oficina de Rotulagem, a acadêmica extensionista 

responsável estudou o assunto previamente, realizando pesquisas sobre as novas tecnologias 

empregadas nos rótulos pela indústria de alimentos. Foram selecionadas embalagens de 

alimentos para realizar as atividades de leitura dos rótulos. A oficina foi organizada em conjunto 

com as professoras responsáveis pelo projeto. Participaram da oficina 66 alunos do Colégio 

Borell, divididos em quatro turmas. 
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Inicialmente, foi feito um debate para verificar os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre o tema rotulagem de alimentos, e em seguida, exibiu-se uma apresentação teórica 

embasada na legislação vigente. Na sequência foi realizada uma dinâmica com o uso do 

aplicativo “Desrotulando”, que havia sido solicitado que baixassem em seus celulares. Os 

alunos puderam interagir e trabalharam em grupos para utilizarem a ferramenta. Através do 

aplicativo com o leitor do código de barras, eram visualizadas informações nutricionais dos 

alimentos. Foram verificadas se as informações dos rótulos estavam de acordo com a legislação 

vigente e realizado os cálculos referentes aos Valores Diários das Tabelas Nutricionais, sanando 

as dúvidas que surgiram durante a atividade. 

Posteriormente, foi apresentado o conceito de realidade aumentada e foram exibidos 

diversos vídeos, de diferentes empresas de alimentos, que demonstravam de forma prática os 

conceitos trabalhados.  

RESULTADOS 

Durante o desenvolvimento da oficina, os alunos fizeram a verificação da 

concordância dos rótulos com a legislação, observaram todas as informações obrigatórias e 

identificaram a presença de um rótulo que não estava em conformidade. A maioria dos alunos 

relatou que não conheciam rótulos com realidade aumentada e demonstraram entusiasmo em 

relação à tecnologia. 

Ao final da oficina foi realizado um questionário de avaliação, com as seguintes 

questões: “1- As atividades desenvolvidas no dia de hoje corresponderam as suas expectativas?” 

e “2- A atividade desenvolvida hoje acrescentou em sua formação profissional?”. Dos 66 

participantes, 65 responderam que as atividades corresponderam as suas expectativas e todos 

responderam que a atividade acrescentou conhecimentos para a sua formação profissional. Com 

isso, percebeu-se que a metodologia aplicada na oficina obteve bons resultados, proporcionando 

um espaço de aproximação de conteúdos trabalhados teoricamente no curso com a vivência 

prática.   

FOTOS 
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Figura 1 – Oficina de Rotulagem de Alimentos- realidade aumentada e uso de aplicativos 

 

Legenda: A bolsista extensionista do projeto “Despertando para a Ciência” auxiliando os alunos no uso do 

aplicativo Desrotulando. 

Figura 2 – Exemplo de rótulo com realidade aumentada 

 

Legenda: O rótulo exemplifica a realidade aumentada, utilizada pela marca “19 Crimes”. É uma marca de vinho 

australiana, que possui 19 rótulos, onde cada um contém a foto de um prisioneiro diferente. Através do próprio 

aplicativo de celular, utiliza-se a câmera, que quando colocada na frente do rótulo, faz com que o criminoso 

estampado conte sua história de condenação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização das oficinas os alunos demonstraram interesse pelos assuntos 

abordados, visto que alguns levaram dúvidas e comentários à acadêmica extensionista ao fim 

das atividades. Percebeu-se também, a compreensão dos mesmos sobre a importância da 

rotulagem em alimentos e das demais temáticas abordadas para a formação profissional. 

Ainda convém ressaltar que a acadêmica extensionista responsável pela oficina de 

Rotulagem, também atuou na oficina “Análise de proteínas – Método Kjeldahl”, trabalhando 

no desenvolvimento da prática junto aos alunos, auxiliando nos cálculos necessários e 

explicando o funcionamento do equipamento utilizado. Na oficina de Processamento de queijo 
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artesanal foi explicado o processo de fabricação de queijos artesanais, a importância das Boas 

Práticas de Fabricação e as funções dos ingredientes, foi feito o aproveitamento do soro do 

queijo para produção de ricota e foi produzido o queijo fresco. 

A bolsista também participou da 3ª edição do evento Atividades de Atualização em 

Alimentos, onde abordou o tema “Legislação para produtos alergênicos e atualidades sobre 

informações de rotulagem”. No evento IV Ciclo de Minicursos de Integração Universidade-

Escola, auxiliando no minicurso “Misturas para o preparo de alimentos”. E como voluntária no 

projeto Liga dos Alimentos, onde trabalhou na oficina de “Produtos Açucarados – Bala de 

Goma”, durante a 2ª edição das Atividades de Atualização em Alimentos. 

Em relação a atuação da bolsista extensionista, durante participação em todas as 

atividades, a mesma relata que houve aprimoramento de suas capacidades profissionais de 

pesquisa, ensino, organização e didática a partir das ações desenvolvidas nos Projetos de 

Extensão. 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais/UEPG.  
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