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Resumo: 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 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). Os objetivos 

do projeto foram ofertar vagas de estágios curriculares, realizar treinamento em análises microbiológicas de 

alimentos e oportunizar a participação de acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos em atividades de 

extensão universitária A oferta de vagas propiciou a integralização das horas de estágio definidas nos projetos 

pedagógicos dos cursos das escolas parceiras e contribuiu para o aperfeiçoamento e atualização dos estudantes 

em rotinas analíticas de laboratório. Os acadêmicos do curso de Engenharia de alimentos tiveram a oportunidade 

de participar de atividades de extensão universitária que contribuem para a sua formação. 
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NOME DO PROJETO 

Práticas de análise de alimentos: consolidando o saber fazer para o ensino médio 

profissionalizante. 
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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.  

MUNICÍPIO ATINGIDO 

Ponta Grossa - Paraná 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Laboratórios do curso de Engenharia de Alimentos.  

JUSTIFICATIVA 

O estágio faz parte da matriz curricular dos cursos técnicos de alimentos do Colégio 

João Ricardo Von Borell du Vernay e do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta 

Grossa.  

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

médio profissionalizante oferta vagas de estágio curricular para alunos destas duas escolas 

que são parceiras do projeto. 

As qualificações exigidas pelo mercado de trabalho para estes profissionais, no 

contexto atual da indústria, incluem conhecimentos teóricos e práticos sobre métodos de 

análises microbiológicas de alimentos que necessitam de intenso treinamento. 

O profissional técnico terá à sua disposição oportunidades de emprego em diversas 

atividades dentre elas em laboratórios de controle de qualidade de alimentos e para tanto o 

estágio desenvolvido neste tema contribui para a promoção da capacitação, aperfeiçoamento e 

atualização dos estudantes, ampliando suas competências profissionais para o ingresso no 

cenário profissional. 

A oferta de vagas de estágio é considerada muito importante pelas coordenações de 

estágio das escolas, pois propiciam o atendimento à matriz curricular dos cursos e contribuem 

para a preparação dos alunos para o trabalho. 
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OBJETIVOS 

 Ofertar estágios curriculares 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.  

 Oportunizar a participação de acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos em 

atividades de extensão universitária. 

 Realizar treinamento em análises microbiológicas de alimentos. 

 

METODOLOGIA 

Os alunos foram selecionados pelas escolas e o plano de trabalho do estágio 

curricular foi apresentado no termo de compromisso e aprovado pela seção de estágios da 

UEPG e pelos coordenadores de estágio dos cursos técnicos de alimentos do Colégio João 

Ricardo Von Borell du Vernay e do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta 

Grossa.  

Os estagiários foram acompanhados pelos acadêmicos do curso de Engenharia de 

alimentos sob a supervisão da coordenadora do projeto. 

As atividades incluíram boas práticas e segurança de laboratório e seguiram as 

atividades do cronograma apresentado no quadro 1.  

Quadro 1 – Atividades realizadas no laboratório. 

Atividades Descrição  

1 Regras do laboratório sobre procedimentos e normas de segurança. 

Apresentação do laboratório e do setor de alimentos. 

2 Reconhecimento de vidrarias de laboratório 

3 Utilização de pipetas e práticas de pipetagem  

4 Uso da balança analítica e elaboração do procedimento de uso do 

aparelho (POP). 

5 Uso do fluxo laminar e elaboração do procedimento de uso do 

aparelho. 

6 Elaboração dos procedimentos para o preparo de materiais para 

esterilização.  

7 Conhecendo a autoclave. 

8 Uso da autoclave, câmara de fluxo laminar e elaboração do 

procedimento para a esterilização de materiais. 

9 Descarte de material usado  e finalização. 

10 Teste de todos os procedimentos elaborados no laboratório. 

11 Pesquisa na biblioteca sobre fungos. 

12 Preparo de meio de cultura. 
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13 Repicagem  de fungo no meio de cultura.  

14 Avaliação da qualidade do leite.  

15 Preparo de materiais para analise de micro organismos mesófilos. 

16 Preparo de amostras de alimentos para análises: diluição e 

plaqueamento.  

17 Contagem de bactérias aeróbias mesófilas. 

18 Descarte de materiais. 

19 

20 

Leitura de artigos sobre analise de mesófilos em alimentos. 

Discussão sobre artigos e as análises.   

 

A sigla POP significa Procedimento Operacional Padrão. Com ele é possível realizar 

uma descrição detalhada de como realizar uma tarefa. 

RESULTADOS 

A oferta de vagas contribui para a integralização das horas de estágio definidas nos 

projetos pedagógicos dos cursos das escolas parceiras. 

Os alunos realizaram todas as atividades propostas com bastante desempenho e 

dedicação (Figura 1). Eles sempre demonstraram bastante interesse, faziam muitas perguntas 

e pediam auxilio quando tinham dúvidas sobre a realização das práticas. Os alunos tinham um 

treinamento antes de iniciar as análises e eram incentivados a realizarem sozinhos para 

ganharem práticas nas tarefas. Com isso foi possível observar que eles iam desenvolvendo 

uma maior desenvoltura na execução das práticas realizadas. 

Figura 1 – Análise de leite 

  

  Legenda: inicialmente foi realizada a organização do laboratório, então houve a explicação da analise e logo 

após os alunos realizaram as análises propostas como mostra a figura. 
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Com a realização da elaboração dos POP’s de equipamentos e de materiais os alunos 

tiveram que entender o funcionamento e utilização deles para então poder realizar a atividade 

proposta. Fizeram registros de imagem e a descrição detalhada dos procedimentos com o 

objetivo de que outras pessoas também pudessem entender como realizar o trabalho. 

Os estagiários das escolas consideraram que a oportunidade de estágio é muito 

valiosa e que as atividades foram condizentes com sua formação profissional. 

Os acadêmicos do curso de Engenharia de alimentos tiveram a oportunidade de 

participar de atividades de extensão universitária que contribuem para a sua formação. 

Um modelo do procedimento operacional padronizado para a esterilização de 

materiais para análises microbiológicas está na figura 2. 

Figura 2 – POP do material de esterilização  

 

Legenda: Descrição detalhada de como fazer a esterilização de algumas vidrarias feita pelos estagiários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os alunos aprenderam sobre as normas e praticas realizadas no laboratório, 

principalmente na parte da microbiologia. Eles relataram que a escola não tem tantos recursos 

e para eles foi muito importante esse auxilio no aprendizado. O trabalho realizado foi 

gratificante, pois foi possível compartilhar alguns dos ensinamentos adquiridos no curso de 

Engenharia de Alimentos. Também foi possível incentivá-los a continuar estudando e foi 

apresentado o curso e as áreas da universidade.  

APOIO 

Fundação araucária/SETI/ Governo do Estado do Paraná e departamento de 

Engenharia de Alimentos. 
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