
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” 

1 

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(   )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

( X )  TRABALHO 

 

PROJETO LIGA DOS ALIMENTOS 

 

Nelci Catarina Chiquetto (Departamento de Engenharia de alimentos. 

nccsilva@uepg.br)1 

Mareci  Mendes de Almeidade (Engenharia de alimentos.  

mareci@ uepg.br)2 

Lara Tschopoko Pedroso Pereira (Departamento de Engenharia de alimentos 

tschopoko@uepg.br)3 

Guilherme de Almeida Souza Tedrus (Departamento de Engenharia de alimentos. 

 gastedrus@uepg.br 4 

 

Resumo: O projeto “Liga dos alimentos” tem como objetivo geral realizar ações para o desenvolvimento de 

novas competências e ações de cidadania consciente para os acadêmicos do curso de Engenharia de alimentos 

visando atender à população assistida por instituições sociais de Ponta Grossa. As atividades do projeto incluem 

visitas às instituições para conhecer o funcionamento, operacionalização no preparo dos alimentos e estrutura, 

definição de demandas específicas que possam ser atendidas bem como a organização das atividades que 

envolvam os acadêmicos, população e os profissionais das instituições. Foram ofertados mini cursos de Boas 

práticas de manipulação de alimentos e panificação e o planejamento foi feito juntamente com o setor de 

assistência social e psicologia da Casa da Acolhida de Ponta Grossa que é um abrigo provisório para pessoas em 

situação de risco. A programação contou com a integração dos participantes e parte teórica e prática sobre 

manipulação de alimentos e panificação. Os eventos oportunizaram aos funcionários e atendidos pela instituição 

a capacitação para o trabalho, contribuindo para a atualização profissional. Os participantes se mostraram 

satisfeitos com as atividades e a assistente social da instituição solicitou que a parceria seja mantida e que novas 

atividades sejam planejadas conjuntamente.  

Palavras-chave: Extensão universitária. Qualificação para o trabalho. Engenharia de alimentos. 

NOME DO PROJETO 

Liga dos alimentos 

PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos do curso de engenharia de alimentos ou de cursos afins. 

                                                 
1 Coordenadora do projeto Liga dos alimentos; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento de 

Engenharia de Alimentos; nccsilva@uepg.br. 
2 Supervisora do projeto Liga dos alimentos; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Engenharia de 

Alimentos; mareci@uepg.br 
3  Supervisora do projeto Liga dos alimentos; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento de 

Engenharia de Alimentos; tschopoko@uepg.br. 
4Supervisor do projeto Liga dos alimentos; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento de Engenharia 

de Alimentos; gastedrus@uepg.br. 
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População atendida e funcionários de instituições sociais de Ponta Grossa. 

Alunos de cursos técnicos de alimentos, subsequente e do ensino médio. 

MUNICÍPIO ATINGIDO 

Ponta Grossa 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos e entidades assistenciais de Ponta 

Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

 A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que, articulado de 

forma indissociável ao ensino e à pesquisa, viabiliza a relação transformadora entre a 

universidade e outros setores da sociedade.  Um dos objetivos dos projetos de extensão citado 

no regulamento das atividades dos programas e projetos de extensão universitária da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa é participar do processo de desenvolvimento da 

sociedade, de forma dinâmica e qualitativa, buscando caminhos alternativos que atendam aos 

interesses e necessidades das comunidades (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA 

GROSSA, Resolução CEPE Nº 235, de 08 de dezembro de 2009). 

 O projeto de extensão “Liga dos alimentos” visa realizar ações para o 

desenvolvimento de novas competências e de ações de cidadania consciente para os 

acadêmicos do curso de Engenharia de alimentos junto às instituições sociais de Ponta 

Grossa. Um dos objetivos do projeto é realizar atividades que contribuam para acolhida e 

atualização ou qualificação profissional da população atendida por instituições sociais e 

funcionários destas instituições na área de alimentos.  

 

 OBJETIVOS 

 Definir demandas das instituições sociais de Ponta Grossa que possam ser atendidas pelo 

projeto na área de alimentos. 

Realizar ações que alertem para as implicações da cultura do desperdício de alimentos. 

Desenvolver alimentos adequados às necessidades nutricionais e sensoriais do publico 

atendido pelas instituições. 

Desenvolver atividades que contemplem aproveitamento integral de alimentos; segurança 

alimentar, consumo consciente, colheita urbana e “alimentos feios”. 

Organizar atividades que envolvam os acadêmicos e os profissionais das instituições 

participantes para compartilhar os saberes. 
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Realizar grupos de estudo para aprofundamento dos temas relacionados ao projeto. 

Ofertar palestras, mini cursos, oficinas, visitas técnicas, atividades culturais e de lazer para os 

participantes do projeto. 

METODOLOGIA 

 O projeto teve inicialmente a parceria do Banco de alimentos de Ponta Grossa. As 

atividades envolvem os acadêmicos do curso de Engenharia de alimentos, a população 

atendida e os profissionais das instituições sociais. As visitas às instituições são agendadas 

previamente e as informações e demandas levantadas servem para estabelecer o planejamento 

das ações. Quando da visita são solicitadas informações, com o uso de um questionário 

(Figura 1), que permitem conhecer as particularidades que dão suporte ao trabalho. 

Figura 1. Modelo de questionário para coleta de informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

 

- Razão Social: 

- Histórico: 

- Missão da instituição: 

EQUIPE DE TRABALHO: 

- Direção: 

- Colaboradores: 

- Atividades desenvolvidas: 

PÚBLICO ALVO: 

 

- Número de pessoas atendidas nos últimos 5 anos: 

- ORIGEM DOS RECURSOS: 

 

ORIGEM DOS ALIMENTOS: 

- Doação/Compra 

Quantidades: 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PREPARO DOS ALIMENTOS: 

 

- Organização dos cardápios: 

- Tipos de alimentos: 

- Recepção/ Armazenamento: 

- Seleção: 

- Critérios: 

- Tipo de refeição: café da manhã / almoço/ jantar 

- Pré - preparo: 

- Cálculo das quantidades: 

- Infra-estrutura - Equipamentos de apoio (fogão freezer, geladeira, 

microondas): 

Manejo do lixo: 

Higienização das instalações, equipamentos e utensílios 
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 Os mini cursos de Boas práticas de manipulação de alimentos e panificação foram 

planejados em conjunto com o setor de assistência social e psicologia da Casa da acolhida de 

Ponta Grossa que é um abrigo provisório para pessoas em situação de risco. O objetivo era 

oportunizar aos funcionários e à população assistida pela instituição, treinamento para o 

trabalho, contribuindo para a atualização profissional. Foram ofertadas 15 vagas para os que 

tivessem interesse em participar. 

 As atividades desenvolvidas no primeiro mini curso foram a integração entre os 

participantes, palestra e treinamento sobre boas práticas de manipulação de alimentos; 

palestra e oficina para o processamento de diferentes tipos de panetones e pão integral. As 

atividades foram feitas na padaria que existe na instituição e terminaram com a avaliação da 

qualidade  e degustação dos produtos e avaliação do evento. 

 O segundo mini curso de qualificação para o trabalho foi sobre processamento de 

diferentes tipos de pães com uso de pré-misturas e seguiu a mesma metodologia do anterior. 

 

 RESULTADOS 

 

 As atividades foram desenvolvidas na Casa da Acolhida que foi criada em 22 de 

Fevereiro de 2001 pela iniciativa do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs da Região de 

Ponta Grossa, através da Campanha da Fraternidade Ecumênica do ano 2000 – “Um Novo 

Milênio Sem Exclusões”. É uma entidade filantrópica que abriga temporariamente pessoas em 

situação de risco: moradores de rua, andarilhos, migrantes, sem-teto, desempregados, pessoas 

sem família, enfermos em tratamento não hospitalar, pessoas que sofrem violência no lar e 

outros. 

 A Casa da Acolhida presta os seguintes serviços: leitos para pernoite, banho, 4 

refeições por dia, laborterapia e encaminhamento assistencial. A Instituição entra no espírito 

do ecumenismo, da solidariedade e no respeito à dignidade do ser humano, superando a 

exclusão social a que são submetidas tantas pessoas. 

 O evento oportunizou a participação de três acadêmicos do curso de Engenharia de 

alimentos e três estagiários do curso técnico de alimentos do Colégio Estadual João Ricardo 

Von Borell Du Vernay em atividades de extensão universitária junto à comunidade e que 

contribuem para a formação. O desenvolvimento dos produtos que seriam feitos durante a 

oficina exigiu dos acadêmicos, dedicação ao estudo, pesquisa, experimentação e análise. A 
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elaboração dos protocolos de orientação para desenvolvimento da atividade exigiu adequação 

de conteúdo e a execução da atividade prática oportunizou um exercício didático. 

 Houve a participação de onze assistidos pela instituição que demonstraram interesse 

em participar das atividades (Figura 2).  

 O evento propiciou a troca de experiências entre os participantes e os produtos 

produzidos durante a oficina fizeram parte do lanche. 

  

Figura 2 – Oficina de panificação 

 

 

Legenda: Participantes do mini curso produzindo pães durante a oficina. 

 

 Os participantes se mostraram satisfeitos com as atividades e a assistente social da 

instituição solicitou que a parceria seja mantida e que novas atividades sejam planejadas 

conjuntamente.  

 Os acadêmicos e alunos de cursos técnicos que também participara da atividade 

responderam positivamente em relação ao atendimento das expectativas, ao interesse na 

participação em outra atividade semelhante e que a atividade contribuiu para sua formação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O projeto está no início e se mostrou importante para os acadêmicos do curso de 

Engenharia de alimentos que tiveram a oportunidade de participar voluntariamente de ações 

de extensão universitária junto à comunidade e ainda considerá-la como atividade 

complementar ao ensino e pesquisa, pois terão direito a certificados, conforme dados 

fornecidos no relatório final. 

Os alunos de cursos técnicos de alimentos que fazem estágio curricular nos 

laboratórios do curso de Engenharia de alimentos também participaram voluntariamente da 

ação e puderam conhecer ações extensionistas e a importância do trabalho social da 

instituição. 

Os participantes se mostraram satisfeitos com as atividades e a assistente social da 

instituição solicitou que a parceria seja mantida e que novas atividades sejam planejadas 

conjuntamente. 

 

APOIO 

Fundação Araucária.  

Casa da Acolhida de Ponta Grossa 
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