
1 

17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(X )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO  
 

ESTUDO DE CASO: APOIO TÉCNICO AO EMPREENDIMENTO FAMILIAR 

RURAL NA REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS 

  
Karine Gaya (gaya_karine@hotmail.com)1 

Estéfani Beatriz Cosmos (estefanicosmos4@gmail.com)2 

Guilherme de Almeida Souza Tedrus (gastedrus@uepg.br)3 
Resumo: O presente trabalho trata-se de um estudo de caso de pequeno produtor de Carambeí - PR, desenvolvido 

durante o primeiro semestre de 2019. O objetivo principal do projeto é efetivar ações para melhoria de renda e 

vida do agricultor, através do apoio técnico a atividade. Trata-se de um estudo de natureza extensiva e exploratória, 

tendo como suporte instrumentais técnicos como a observação direta, coleta de dados, visitas domiciliares, coleta 

de amostras de matérias primas, elaboração de manual de boas práticas de fabricação e realização de cursos 

capacitivos aos produtores. Primeiramente foi reativado o contato com a EMATER de Carambeí, para verificação 

de possíveis pequenos produtores com necessidade de auxílio na fabricação de seus produtos, e foi indicado um 

pequeno produtor do ramo de panificação. Realizou-se uma visita no produtor em conjunto com a EMATER para 

ter início a atividade. O diagnóstico foi realizado através das visitas técnicas até a propriedade, visando a 

regulamentação do local de trabalho, conforme Res. SESA 004/2017. Na sequência, foi realizado um curso para 

os pequenos produtores. Conclui-se que a propriedade avaliada necessitava de apoio técnico e orientação para a 

fabricação de pães que podem vir a ser fornecidos para a merenda escolar do município. 

Palavras-chave: Qualidade. Empreendimento Rural. Legislação. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de extensão: “Apoio aos pequenos produtores rurais da região dos Campos 

Gerais e da região de Maringá ”.  

PÚBLICO-ALVO  

O público-alvo trata-se de pequenos produtores rurais na região dos Campos gerais, 

afim de melhorias na qualidade e regulamentação de seus produtos, especificamente da região 

de Catanduvas, no município de Carambeí. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Carambeí - Paraná 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas do projeto são realizadas tanto em laboratório quanto em 

visitas aos produtores. Nesse estudo de caso, o produtor rural é da região de Catanduvas, no 

município de Carambeí. 

JUSTIFICATIVA 

A valorização do produto oriundo da agricultura familiar deve ser um objeto de estudo para que 

se possa efetivar ações para melhorias de renda do agricultor familiar, através do apoio técnico 

à atividade empreendedora. Estimulando sua permanência no campo com qualidade de vida e 

principalmente com aprimoramento dos conhecimentos gerais em relação aos manejos corretos 

para se produzir com melhor qualidade.  

OBJETIVOS 

Esse trabalho tem os seguintes objetivos:  

- Auxiliar na implantação de produtos artesanais na merenda escolar municipal; 

- Realizar análises laboratoriais das matérias primas; 

- Orientar e incentivar a implantação de boas práticas na fabricação de produtos 

artesanais; 

- Ministrar palestra e curso de capacitação para pequenos produtores. 

METODOLOGIA 

O projeto possui uma equipe composta por acadêmicos de engenharia de alimentos, 

bem como um coordenador de Engenharia de Alimentos que auxilia e contribui para o alcance 

dos objetivos propostos. As ações desenvolvidas são pertinentes ao acompanhamento técnico e 

informativo, como também a importância das boas práticas de fabricação de alimentos 

processados pelo empreendimento familiar rural. 

Trata-se de um estudo de natureza extensiva e exploratória, tendo como suporte 

instrumentais técnicos como a observação direta, visitas domiciliares, coleta de amostras de 

matérias primas, elaboração de manual de boas práticas de fabricação e realização de cursos 
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para os produtores que agreguem seu conhecimento rural, legal e sanitário. O primeiro passo 

foi o contato com as autoridades e entidades envolvidas na atividade para a realização da 

escolha do produtor a ser atendido, após a escolha, o início do diagnóstico e das visitas 

domiciliares para averiguar as melhorias que poderiam ser realizadas naquele local. 

Para escolha das propriedades adotaram-se alguns critérios como receptividade do 

produtor para com os seus vizinhos, interesse em adotar diferentes manejos, e que seja acessível 

às visitas. A escolha desse produtor é devido ao interesse em se adequar a resolução SESA 

004/2017, que trata dos empreendimentos familiares rurais, e o mesmo tem interesse de oferecer 

seu produto para a merenda escolar do município. A legislação federal define empreendimento 

familiar como aquele empreendimento no qual as atividades são desenvolvidas pelo agricultor 

familiar e que utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento. (BRASIL, 2006) 

Foram realizadas visitas domiciliares ao produtor, sua produção consiste em uma 

variedade de pães, bolachas e bolos.  Foram sugeridas mudanças no local de trabalho para sua 

perfeita regulamentação. Posteriormente, foi verificado por meio de um checklist, estabelecido 

na res. SESA 004/2017, as conformidades e não conformidades existentes.  

O produtor em questão pretende se adequar a resolução SESA 004/2017, sendo esse 

um trabalho conjunto a ser prolongado. Essa resolução busca normalizar as boas prática de 

fabricação de alimentos processados pelo empreendimento familiar rural no estado do Paraná 

e, por conseguinte, seu licenciamento sanitário, para que tenha efetivamente reconhecidas suas 

atividades econômicas e culturais na produção de alimentos. (PARANÁ, 2017)  

Com base nos requisitos estabelecidos na legislação, foi elaborado um manual de 

boas práticas para o produtor em questão, tornando mais fácil sua adequação em âmbito legal 

e favorecendo a qualidade de seu produto final. 

 Tornou-se imprescindível o auxílio a boas práticas de fabricação de alimentos, com 

base nisso foi elaborado e realizado um curso que abordou as boas práticas de fabricação no 

empreendimento familiar rural, afim de agregar conhecimento, para cerca de 10 produtores 

rurais da região, aumentando a qualidade de seus produtos ofertados e estimulando sua 

permanência na área rural, efetivando também ações de melhoria de renda do agricultor 

familiar. 
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RESULTADOS 

A partir da primeira visita ao produtor do ramo de panificação, foi perceptível a sua 

facilidade em acatar as mudanças sugeridas a fim de que seu estabelecimento se adeque as 

normas estabelecidas na legislação. Houve mudanças significativas no estabelecimento como 

utilização de protetores nas janelas, regulação do fluxo de processamento, melhorias no estoque 

e organização dos materiais utilizados no processamento de alimentos e também os produtos 

utilizados na limpeza do local. 

A elaboração do manual de boas práticas para o produtor trouxe melhorias tanto no 

processamento do produto a ser comercializado, quanto em sua adequação legal para que 

posteriormente utilize o mercado de merendas municipais como fonte de renda. Já que o manual 

de boas práticas de fabricação é um dos pontos essenciais em meio a regulamentação adequada.  

Foi elaborado um curso de boas práticas de fabricação de alimentos processados pelo 

empreendimento familiar rural. Foi realizado no período vespertino em uma escola municipal 

da região e contou com cerca de 10 participantes, produtores de queijo, pães, conservas e 

geleias, como mostra a figura 1. Contou com a realização de dinâmicas e abordagem dos 

conteúdos de forma prática e de fácil entendimento. Foi uma troca de experiências entre os 

produtores e a equipe do projeto em busca da aprendizagem de forma correta dos processos a 

serem seguidos. Como forma de avaliação do curso oferecido, foi elaborado um questionário, 

com uma escala de notas de 1 a 5 (1 - ruim, 2 - regular, 3 - bom, 4 - muito bom e 5 - excelente), 

a fim de avaliar pontualidade, planejamento e organização, clareza, objetividade, recursos 

didáticos, domínio do assunto, facilidade de comunicação, aprendizado proporcionado e uma 

avaliação geral. Foi obtido os seguintes resultados conforme mostrado na tabela. 

Tabela 1 – Avaliação dos participantes sobre curso de boas práticas de fabricação pelo 

empreendimento familiar rural (%) 

Parâmetro  1- Ruim 2- Regular 3- Bom  4- Muito bom 5- Excelente 

Pontualidade 0% 11% 11% 33% 45% 

Planejamento e organização 0% 0% 11% 45% 44% 

Clareza e objetividade 0% 0% 0% 44% 56% 

Recursos didáticos 0% 0% 0% 22% 78% 
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Domínio do assunto 0% 11% 22% 45% 22% 

Comunicação 0% 0% 22% 22% 56% 

Aprendizado proporcionado 0% 0% 11% 33% 56% 

Avaliação Geral 0% 0% 0% 0% 100% 

 Fonte – Os autores.  
 
Figura 1 – Participantes do curso de boas práticas de fabricação de alimentos processados pelo empreendimento 

familiar rural. 

 

Legenda: Entrega de certificados aos participantes do curso de boas práticas de fabricação de alimentos 

processados pelo empreendimento familiar rural. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados obtidos é possível perceber que o produtor em questão 

acatou as mudanças sugeridas e implantou –as em seu estabelecimento a fim de preconizar as 

boas práticas de fabricação. O curso realizado foi satisfatório mostrando interesse e uma boa 

avaliação por meio dos produtores do conteúdo ministrados bem como da preparação e 

interação oriunda dos palestrantes. Atendendo suas expectativas e incentivando sua 

permanência no campo e no ramo de produção rural de qualidade e regulamentada. 

A experiência de vivenciar as dificuldades de transmitir de forma simples aos conteúdos 

necessários para capacitação dos produtores rurais. A oportunidade de solucionar problemas e 

acompanhar os resultados, mesmo que em pequena escala já torna gratificante para os 

acadêmicos participantes. As visitas e curso ofertado só confirmaram a necessidade que 

pequenos produtores têm de pessoas qualificadas para o auxiliar nos quesitos técnicos de 

trabalho. A ação é um tipo de interação real entre ensino, pesquisa e extensão. 

Sendo assim, incentivados pelo projeto, o produtor que aderiu à proposta, buscou 

construir uma ótica diferenciada sobre a importância da qualidade, e das práticas adequadas de 
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fabricação de alimentos. O município tem demonstrado interesse na continuidade do projeto, 

com permanência da equipe nessa mesma comunidade. 

REFERÊNCIAS 

PARANÁ, Resolução SESA 004, 2017. Estabelece as normas para regularização do 

Empreendimento familiar rural. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Diário Oficial do 

Estado, Curitiba, PR, 01 fev. 2017.   

BRASIL. Lei N°11.326, de 24 de julho de 2006: Estabelece as diretrizes para a formulação da 

Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 25 jul. 2006. Seção 1, p. 1. 


