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Resumo: O Projeto de Extensão Práticas de Análises de Alimentos: consolidando o Saber Fazer para o Ensino 

Médio Profissionalizante tem entre seus objetivos ofertar estágio curricular para alunos do curso Técnico em 

Alimentos. De acordo com as diretrizes que regulamentam a prática do estágio curricular, verifica-se que este 

processo compõe uma importante etapa na formação profissional do Técnico em Alimentos. Nesse trabalho, é 

relatada a atuação de um aluno do Ensino Médio do Curso Técnico em Alimentos do Colégio Estadual Prof. João 

Ricardo von Borell du Vernay, em exercício de estágio curricular, o qual foi direcionado à análises da composição 

de barrinha de cereal. São apresentadas as etapas de todo o processo de desenvolvimento do estágio, bem como a 

atuação da bolsista extensionista responsável pelo acompanhamento do aluno. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de Extensão Práticas de análises de alimentos: consolidando o saber fazer 

para o Ensino Médio Profissionalizante. 

PÚBLICO-ALVO  

São alunos do curso Técnico em Alimentos do Colégio Estadual Professor João 

Ricardo von Borell du Vernay e o Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa 

– CEEPPG. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

                                                 
1 Estagiária bolsista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Engenharia de Alimentos; 

gabriellemattos78@gmail.com. 
2 Supervisora; Departamento de Engenharia de Alimentos; mareci@uepg.br. 
3 Coordenadora; Departamento de Engenharia de Alimentos; nccsilva@uepg.br. 
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As atividades do projeto são desenvolvidas no município de Ponta Grossa - PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Os alunos das escolas parceiras desenvolvem as atividades de estágio curricular nos 

laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

 A Extensão Universitária compõe os três pilares da Universidade: ensino, pesquisa e 

extensão, esta se dá por ações desenvolvidas na Universidade junto à sociedade, possibilitando 

o compartilhamento de conhecimento proveniente do ensino e da pesquisa. (FORPROEX, 

2012) 

Nesse trabalho, discorre-se sobre um projeto de extensão que proporciona o 

desenvolvimento de estágios curriculares. O estágio curricular se configura como uma atividade 

de ensino, tendo em vista a união do conhecimento com a experiência. De acordo com o a Lei 

n°11.788 de 25 de setembro de 2008 o estágio curricular:  

§ 2o [...] visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida 

cidadã e para o trabalho. (BRASIL, 2008, p. 1) 

Dessa forma, os estágios podem ser desenvolvidos no espaço de extensão, que tem por 

finalidade a integração da Universidade com os setores sociais.  

O Projeto de Extensão Práticas de análises de alimentos: consolidando o saber fazer 

para o Ensino Médio Profissionalizante tem ofertado oficinas, palestras e vagas para realização 

de estágios aos alunos dos cursos técnicos em alimentos. Estas atividades buscam contribuir 

com experiências teórico-práticas na área de alimentos, oferecendo a estrutura da Universidade 

para a realização dos estágios curriculares. 

O processo de ensino-aprendizagem de alunos do Ensino Médio profissionalizante, 

está pautado para além dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, estabelecendo uma 

correlação com o desenvolvimento do estágio curricular. Observa-se portanto, que o estágio 

curricular compõe uma importante etapa da formação do aluno, principalmente no que diz 

respeito ao Ensino Médio profissionalizante, que caracteriza-se por   

[...] um tipo de ensino médio que garanta a integralidade da educação básica, ou seja, 

que contemple o aprofundamento dos conhecimentos científicos produzidos e 
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acumulados historicamente pela sociedade, como também objetivos adicionais de 

formação profissional numa perspectiva da integração dessas dimensões [...] 

(BRASIL, 2007, p. 24).    

   
O Técnico em Alimentos tem como competências fazer análises físico-químicas, 

microbiológicas e sensoriais, bem como planejar, coordenar e controlar atividades no setor em 

que atua (PARANÁ, 2019). No que diz respeito aos alunos do curso Técnico em Alimentos, a 

etapa de realização do estágio garante o acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos 

necessários no campo de atuação, bem como aprimorar a comunicação e as relações sociais. 

(PARANÁ, 2019)  

Nesse processo, a atuação dos acadêmicos extensionistas é vinculada a teoria 

adquirida em sala de aula e as ações realizadas no projeto de extensão.  A Extensão Universitária 

proporciona aos acadêmicos um espaço de capacitação a partir do exercício da prática, 

favorecendo o saber agir para futuras situações, tanto na universidade, quanto no mercado de 

trabalho. 

OBJETIVOS 

Os objetivos do projeto são ofertar estágio curricular e capacitar os alunos do curso 

técnico para a realização de análises de alimentos necessárias para a atuação profissional. 

Proporcionar a interação entre os alunos do Ensino Médio com o meio acadêmico. Oportunizar 

aos acadêmicos extensionistas do projeto experiências para futuras ações profissionais, além de 

relacionar a teoria apreendida em sala de aula com a prática extensionista. 

METODOLOGIA 

Para realizar as atividades propostas, pelo Projeto de Extensão a partir de seus 

objetivos, os acadêmicos bolsistas extensionistas partem de estudos teóricos e capacitações 

internas em análises de alimentos. 

Em seguida, o aluno candidato à vaga de estágio curricular é previamente selecionado 

pela coordenação de estágio da escola, a qual deve possuir convênio com a Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. O estágio do aluno inicia-se, com a sua recepção pelas professoras 

do Departamento de Engenharia de Alimentos responsáveis pelo projeto, e pelos acadêmicos 

extensionistas. Na sequência é apresentada a infraestrutura onde o aluno irá realizar o estágio. 
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Antes de iniciar os procedimentos laboratoriais, são fornecidas todas as orientações 

de Boas Práticas para o uso do laboratório, reforçando a importância dos cuidados que devem 

ser tomados durante a realização das atividades. 

Assim como os bolsistas extensionistas realizam estudos internos para desenvolver 

as atividades, o estagiário também passa por este processo de estudos teóricos sobre os assuntos, 

os quais ressaltam a importância de cada análise no campo de atuação do técnico em alimentos, 

propiciando a compreensão do aluno antes de realizar qualquer procedimento. Para o 

desenvolvimento das análises foi utilizado o Manual do Estagiário (GARBELOTTO; JUNGES; 

CHIQUETTO, 2018) elaborado pela equipe do projeto. O manual contém o embasamento 

teórico necessário, os materiais que são utilizados, o procedimento da análise e as instruções de 

manuseio dos equipamentos. 

O acompanhamento do estagiário durante a prática é feito de maneira minuciosa, para 

que haja maior precisão e compreensão ao final de cada análise. 

Para a organização das atividades, foi elaborado um cronograma (Quadro 1) com as 

análises a serem executadas pelo estagiário. Nesse trabalho está apresentada a atuação de um 

estagiário, aluno do Ensino Médio Integrado do curso técnico em alimentos do Colégio Borell, 

o qual participou do Projeto de Extensão no ano de 2018, analisando a composição centesimal 

de barrinha de cereal e outros alimentos. 

 

Quadro 1 – Cronograma de análises de alimentos a serem executadas pelo estagiário 

23/10 – Teoria e prática 

de análise de umidade. 

06/11 – Análise de acidez 

e uso do pHgâmetro. 

16/11 – Teoria e prática da 

análise de proteínas pelo 

Método Kjeldhal. 

30/11 – Continuação da 

análise de lipídeos e 

teoria da análise de fibras. 

26/10 – Teoria e prática 

de análise de cinzas / 

Finalização da análise de 

umidade. 

09/11 – Teoria e pratica 

de Refratometria. 

23/11 – Teoria e prática de 

Ebuliometria para 

determinação de teor 

alcoólico. 

04/12 – Prática da análise 

de fibras. 

30/10 – Palestra Gestão 

de Qualidade. 

13/11 – Preparo de 

soluções e solução 

tampão. 

27/11 – Teoria e prática de 

análise de lipídeos. 

07/12 – Cálculos de 

Valores Diários de tabela 

nutricional. 

Fonte: os autores. 

Após as práticas serem executadas, a acadêmica extensionista, que o acompanhou em 

todo o processo, auxiliou o estagiário à realizar os cálculos referentes a cada etapa analítica, a 
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discutir os resultados e esclarecer possíveis dúvidas. Destaca-se que a bolsista extensionista 

também auxiliou na elaboração do relatório final de estágio, que o aluno deve apresentar à 

escola finalizando o seu estágio curricular. 

RESULTADOS 

O desenvolvimento do estagiário, durante o processo de atuação no projeto de extensão, 

coloca-se como um dos principais resultados e foi avaliado de forma positiva. Verificou-se que 

as habilidades laboratoriais do aluno foram desenvolvidas, a partir da associação do conteúdo 

aprendido na escola com a vivência prática no estágio, por meio de análises de alimentos. As 

análises em alimentos e dos constituintes da barrinha de cereal realizadas durante o estágio 

foram fundamentais para a experiência do aluno, que é demandada em sua atuação futura no 

mercado de trabalho. 

FOTO 

Figura 1 – Análise de Proteínas 

 

Legenda: O estagiário do Projeto Práticas de análises de alimentos: consolidando o saber fazer para alunos do 

Ensino Médio Profissionalizante manuseando o destilador de nitrogênio para análise de proteínas pelo Método 

Kjeldahl. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desta forma, considerou-se que o aluno desenvolveu suas habilidades práticas no 

decorrer do estágio, por meio das análises em alimentos. O aluno reconheceu que o estágio foi 
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uma grande oportunidade para adquirir experiência, ressaltando que as atividades foram 

importantes para a complementação da sua formação profissional. Em relação a atuação da 

bolsista extensionista durante o processo de ensino-aprendizagem do aluno, a mesma relatou 

que aprimorou suas capacidades profissionais a partir das ações desenvolvidas no Projeto de 

Extensão. 

APOIO 

Agradecimentos a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais/UEPG pela bolsa 

concedida a acadêmica. 
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