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Resumo O projeto “Práticas de análise de alimentos: consolidando o saber fazer para ensino técnico 

profissionalizante” oferta vagas de estágio curricular para alunos dos cursos técnicos de alimentos das 

escolas parceiras que são o Colégio Estadual João Ricardo Von Borell Du Vernay e o Centro de Educação 

Profissional de Ponta Grossa (CEEPPG). Uma das atividades do projeto foi a elaboração de um manual 

para auxiliar os participantes em análises microbiológicas de alimentos. Este manual, além de trazer os 

roteiros para execução das análises exigidas pela legislação brasileira, contempla procedimentos 

padronizados para o uso dos equipamentos necessários para a execução das análises. O manual foi 

resultado de construção coletiva dos estagiários das escolas e acadêmicos do curso de Engenharia de 

alimentos participantes do projeto. Foi considerado uma ferramenta útil e facilitadora para o manuseio de 

aparelhos de laboratório e execução de análises microbiológicas de alimentos e será usado pelos futuros 

participantes do projeto e oferecido para uso para as escolas parceiras. 
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PÚBLICO-ALVO 

Acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos e alunos do curso técnico em 

alimentos do Colégio João Ricardo Von Borell du Vernay e do Centro Estadual de 

Educação Profissional de Ponta Grossa.  

JUSTIFICATIVA 

O estágio é um componente curricular obrigatório dos cursos técnicos de 

alimentos e o cumprimento de sua carga horária é pré-requisito para a conclusão da 

carga horária total do curso.  

O projeto Práticas de análise de alimentos: consolidando o saber fazer para o 

ensino médio profissionalizante oferta vagas de estágio curricular para alunos dos 

cursos técnicos de alimentos do Colégio João Ricardo Von Borell du Vernay e do 

Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa.  

Para padronizar e facilitar a realização das atividades constantes no plano de 

trabalho do estagiário foi elaborado um manual para servir como guia de instruções para 

o estabelecimento de procedimentos de trabalho em análises microbiológicas em 

conformidade com a legislação vigente.  

No manual de instruções haverá algumas análises microbiológicas importantes 

para a segurança do alimento, procedimentos operacionais padronizados sobre 

equipamentos necessários para realização da análise, boas práticas de laboratório e uso 

de vidrarias, sempre orientando o estagiário de forma prática e objetiva visando o 

aprendizado e aprimoramento em sua carreira profissional.  

As análises microbiológicas são importantes para a verificação da segurança dos 

alimentos e fazem parte do controle de qualidade. Para um alimento ter uma boa 

qualidade sanitária, é necessário que seja livre de microrganismos patogênicos. 

(NASCIMENTO, 2000).   

Padrões microbiológicos são critérios usados para garantir a segurança e a 

higiene de alimentos, devendo ser atendidos até o último dia de validade do produto. Os 

padrões relacionados à segurança incluem os micro-organismos patogênicos, suas 

toxinas e metabólitos de relevância no produto. Já os padrões de higiene incluem os 

micro-organismos indicadores. (BRASIL, 2018) 

O manual do estagiário para análises microbiológicas de alimentos é resultado 

de construção coletiva entre os estagiários do curso técnico e os acadêmicos de 
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engenharia de alimentos e passará a ser utilizado na execução das análises pelos futuros 

estagiários do projeto e oferecido para as escolas parceiras. 

 OBJETIVOS 

Ofertar vagas de estágio curricular para alunos dos cursos técnicos de alimentos 

das escolas parceiras que são o Colégio Estadual João Ricardo Von Borell Du Vernay e 

o Centro de Educação Profissional de Ponta Grossa (CEEPPG). 

Elaborar um manual de instruções para a execução de análises microbiológicas 

de alimentos para orientar os estagiários das escolas ou os acadêmicos do curso de 

engenharia de alimentos nos cuidados e práticas em laboratório. 

Auxiliar os estagiários em análises microbiológicas dos, com o manuseio correto 

dos equipamentos necessários e com a adaptação de procedimentos operacionais 

padronizados (POP) para o laboratório através do manual de instruções.  

METODOLOGIA 

Os assuntos abordados no manual foram definidos em função das principais 

análises microbiológicas de alimentos que podem ser executadas tanto pelos técnicos 

quanto pelos engenheiros de alimentos. 

As metodologias foram retiradas de referências oficiais e os procedimentos para 

uso dos equipamentos necessários para as análises foram coletados de fichas técnicas e 

de referências dos fabricantes. 

Os assuntos que fazem parte do manual estão apresentados no sumário (Quadro 

1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

4 

Quadro 1- Modelo do sumário do Manual do Estagiário para Análises Microbiológicas de 

Alimentos 

SUMÁRIO 

1- Introdução    4 

2- Boas práticas de laboratório   5 

3- Reconhecimento de vidrarias   6 

4- Aparelhos do laboratório   9 

5- Reconhecimento de meios de cultivo  10 

6- Preparo de material para análises microbiológicas 10 

7- Preparo de material para esterilização  10 

8- Análises microbiológicas de alimentos  11 

9- Interpretação de resultados   11 

10- Modelo de relatório    12 

11- Legislação sobre análises microbiológicas  13 

12- Métodos rápidos de análises   14 

13- Preparo de meio de cultura Ágar Batata Dextrose 15 

14- Referências 16 

 

 

 

RESULTADOS 

O manual foi resultado de construção coletiva considerado de grande 

importância na hora de transmitir informação aos acadêmicos para desenvolver-se em 

uma determinada situação. 

O uso do manual oportunizou a integralização da carga horária obrigatória de 

estágio curricular do curso técnico de alimentos e foi considerado de grande importância 

na hora de transmitir informação aos acadêmicos para desenvolver-se em uma 

determinada situação. 

Os assuntos abordados auxiliaram no desenvolvimento das atividades no 

laboratório e a padronização do uso dos equipamentos que aumentam a segurança no 

desenvolvimento do trabalho.  

Os estagiários compreenderam que o manual é um guia de instruções que serve 

para auxiliá-los durante o tempo em que permanecerem no laboratório.   

Na figura 1 está o modelo da capa do Manual do Estagiário para Análises 

Microbiológicas de Alimentos 
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FOTO(S) 

Figura 1 – Modelo da capa do Manual do Estagiário para Análises Microbiológicas de Alimentos 

 

Legenda: Modelo de capa para o manual de instruções. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do projeto de extensão, percebemos a importância da relação 

universitária com os alunos do ensino técnico, onde ambos colocaram em prática o 

conhecimento adquirido durante as aulas e fixando ainda mais durante o estágio 

curricular.  
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A execução do manual de instruções trouxe vários desafios aos alunos pois, foi 

preciso ter uma introdução teórica sobre toda a parte microbiológica geral e de 

alimentos, assim como foi preciso aprender sobre o manuseio de equipamentos e sobre 

as análises de microbiologia de alimentos. Com isso é esperado que o manual seja muito 

utilizado pelos acadêmicos e estagiários ajudando no entendimento das análises e 

contribuindo para sua formação profissional.  

APOIO:  

Fundação Araucária 
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