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Resumo: O minicurso “Determinação de proteínas em alimentos” oportunizou a relação com a comunidade 

escolar e o ambiente acadêmico e assim favoreceu a relação entre ensino/pesquisa e extensão, sendo realizado na 

semana técnica do curso Técnico em Alimentos do Colégio Borell em Ponta Grossa e fez parte do IV Ciclo de 

minicursos de Integração Universidade-Escola. O desenvolvimento foi em um dos laboratórios do Departamento 

de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, havendo uma abordagem teórica do 

tema a ser trabalhado e a parte prática realizada na oficina. Teve como objetivos propiciar o aprimoramento e 

atualização dos alunos do ensino médio profissionalizante, entendendo e executando a técnica de determinação 

de proteínas pelo método de Kjeldahl, utilizado com frequência pelo analista de alimentos e pelo método 

Bradford. Os participantes mostraram-se empenhados ao realizarem as atividades e se mostraram ativos no 
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decorrer da oficina, puderam relacionar a teoria com a prática e ratificar a importância do técnico em alimentos 

para a execução de análises físico-químicas de alimentos. 

Palavras-chave: Extensão Universitária; Engenharia de Alimentos; Ensino Médio. 

NOME DO PROJETO 

Projeto Despertando para a Ciência.  

PÚBLICO-ALVO  

Alunos do curso Técnico de Alimentos do Colégio Estadual Professor João Ricardo 

von Borell du Vernay (Colégio Borell).  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, PR. 

JUSTIFICATIVA 

A Extensão Universitária é a comunicação que se estabelece entre universidade e 

sociedade visando à produção de conhecimentos e à interlocução das atividades acadêmicas 

de ensino e de pesquisa, através de processos ativos de formação. A Extensão engloba 

experiências de popularização da ciência, e realiza atividades que favorecem a construção de 

caminhos que podem contribuir para a comunidade (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RECÔNCAVO DA BAHIA, 2018).  

O projeto “Despertando para Ciência” está embasado na importância do papel da 

universidade no desenvolvimento local, devendo o conhecimento científico ser difundido para 

a população e também nas escolas. Realiza atividades extracurriculares no contra turno com 

alunos da educação básica visando ao aprimoramento e atualização, através de visitas aos 

laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos, palestras, oficinas e minicursos 

que poderão serem ministrados tanto na universidade como nas escolas.  
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O Curso Técnico em Alimentos deve formar profissionais que atuam no 

processamento e conservação de matérias-primas, produtos da indústria alimentícia, 

realizando análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais (INSTITUTO FEDERAL 

RIO GRANDE DO NORTE, 2019).  

Atendendo as atribuições do profissional Técnico em Alimentos foi desenvolvido o 

IV Ciclo de Minicursos de integração universidade-escola, sendo ofertados os minicursos: 

“Produtos derivados de banana”, “Misturas para o preparo de alimentos”, “Análise de sódio 

em alimentos” e “Análise de proteínas em alimentos”, sendo esse apresentado nesse trabalho. 

As proteínas são compostos orgânicos relacionados ao metabolismo de construção, 

são macromoléculas formadas por uma sucessão de moléculas menores conhecidas como 

aminoácidos (PROTEINAS, 2016). Nos alimentos além de sua função nutricional as proteínas 

têm propriedades organolépticas e de textura. Podem vir combinadas com lipídeos e 

carboidratos (CECCHI, 2003). 

O método de Kjeldahl para determinação de proteínas é o mais utilizado até hoje 

(CECCHI, 2003), tento um equipamento especifico para sua determinação o equipamento de 

Kjeldahl (Figura 1). Para a determinação pelo método de Bradford utiliza-se o 

espectrofotômetro. 

Figura 1: Aparelho de Kjeldahl 

                   

Fonte: EQUIPAMENTO DE KJELDAHL. Disponível em:<http://www.inforlablaboratoriais.com.br/produtos/35 

8-destilador-de-nitrogenio-proteina.html>. Acesso em 28 jun.2019. 

 

Tendo em vista a necessidade da utilização dos equipamentos para realização das 

análises e o equipamento de Kjeldahl não ter no Colégio Borell apresentou-se a proposta do 
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minicurso sobre determinação de proteínas pelo método de Kjeldahl, para os alunos terem a 

oportunidade de realizar esta análise na prática e também o método de Bradford para maior 

conhecimento.  

Esse evento é uma das ações do Projeto Despertando para a Ciência IV Ciclo de 

Minicursos de Integração Universidade-Escola 

OBJETIVOS 

O Projeto “Despertando para a Ciência” tem entre seu objetivos oportunizar aos 

estudantes conhecerem a universidade, introduzindo-o no ambiente acadêmico e motivando-o 

a ingressar neste meio, despertar o interesse científico e articular com a realidade dos jovens e 

propiciar ao graduando a experiência de interagir com alunos e professores da educação 

básica.  

O minicurso teve como objetivos propiciar o aprimoramento e atualização dos alunos 

do ensino médio profissionalizante, entendendo e executando a técnica de determinação de 

proteínas.  

 METODOLOGIA 

O tema desenvolvido no minicurso foi escolhido em conjunto com a equipe do 

projeto e as coordenadoras do Curso Técnico. O minicurso teve duração de quatro horas e foi 

ofertado para 35 alunos, sendo estruturado por momentos distintos, primeiramente com 

acolhida e entrosamento, onde os alunos foram recepcionados e todos puderam se conhecer, 

facilitando assim o conhecimento recíproco e a interação entre os participantes.  

Em seguida, foi feito um debate para saber os conhecimentos prévios sobre o tema, 

uma apresentação teórica sobre determinação de proteína, discutindo-se a importância da 

mesma, as metodologias a serem realizadas, as reações envolvidas nas análises e os 

equipamentos a serem utilizados. 

Para a oficina, com relação à parte pratica, foi elaborado uma apostila para que os 

alunos tivessem todo o conteúdo apresentado e também para auxiliar os alunos no 

desenvolvimento das metodologias, onde os alunos foram dividimos em dois grupos, um 

inicialmente realizou a determinação de proteína pelo método de Kjeldahl e a outra equipe 

pelo método Bradford, após finalizar, as equipes trocavam de metodologia. 
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Ao final foi feita uma avaliação em relação ao tema proposto, a metodologia 

aplicada na forma de oficina e a preferência por aulas teóricas ou práticas, com ou sem 

participação ativa.   

RESULTADOS 

Os alunos participantes apresentaram-se interessados e entusiasmados pelos assuntos 

abordados no decorrer do minicurso, todos colaboraram e puderam realizar a determinação de 

proteína pelas duas metodologias propostas.  

Em relação à avaliação aplicada aos participantes do evento sobre ter algum 

conhecimento prévio, 85% dos alunos afirmaram que os conteúdos aplicados na oficina eram 

todos novos aprendizados, apenas 15% já tinham algum estudo prévio sobre alguns tópicos 

abordados no decorrer do minicurso. Todos os alunos afirmaram que a realização de uma 

oficina facilita o aprendizado dos conteúdos, 77% dos alunos preferem aulas onde eles 

possam interagir e participar ativamente e 85% dos alunos preferem ter aulas práticas para o 

seu aprendizado.  

FOTOS 

Figura 2 – Execução da parte prática

 

Legenda: Desenvolvimento da parte prática para determinação de proteínas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os participantes da oficina mostraram-se satisfeitos com o desenvolvimento e 

conteúdos apresentados afirmando que as atividades vieram ao encontro com a formação 

técnica. Segundo as acadêmicas do Curso de Engenharia de Alimentos pode-se observar 

através da pesquisa realizada para o desenvolvimento e as atividades executadas na oficina, o 

ressalte na articulação entre o ensino, pesquisa e extensão, sendo possível repassar, fixar e 

aprimorar assuntos que foram e serão abordados em sala de aula no percorrer da graduação.   

APOIO 

Fundação Araucária/SETI/Governo do Estado do Paraná.  
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