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RESUMO – O Programa de Extensão “Interação das Engenharias com o Ensino Médio” está 
cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e incorpora o Projeto PROMOVE/UEPG – Interação dos 
cursos de Engenharia da Universidade Estadual de Ponta Grossa com o Ensino Médio aprovado pelo 
Edital FINEP - Chamada Pública MCT/FINEP/FNDCT PROMOVE Engenharia no Ensino Médio 
05/2006/64 tem como objetivo principal despertar o interesse dos alunos do ensino médio público a 
cursar Engenharia. O projeto está em andamento tendo sido realizadas diversas atividades como 
Curso de Extensão aos professores do Ensino Médio, palestras através do evento de extensão 
“Engenharias em Foco” e Mostra Tecnológica de Engenharia. Neste trabalho está apresentada uma 
atividade do curso de Engenharia de Alimentos integrante do Projeto de Extensão “Engenharias em 
Prática”. A atividade desenvolvida foi na forma de oficina aos alunos do Colégio Estadual João 
Ricardo Borell Du Vernay, apresentando o que é a profissão de Engenharia de Alimentos, atividades 
e responsabilidades, divulgando o curso, mostrando conceitos e ações do mesmo que estão 
presentes no dia-a-dia das pessoas. Na Oficina foi apresentada aos alunos a tecnologia utilizada para 
produção de bala de goma e processos de conservação de alimentos, com ênfase nos processos que 
agregam valor econômico aos frutos como o processo de produção de geléias. Ao final da explicação 
teórica os alunos realizaram uma prática para produção de balas de goma e também para a produção 
de geléia. As oficinas foram realizadas em dois dias e houve a participação de 10 alunos em cada 
oficina. Durante a execução os alunos participaram demonstrando interesse e puderam visualizar 
como o Engenheiro de Alimentos atua em seu campo de trabalho na produção de bala de goma e 
produção da geléia para a conservação de alimentos aplicando conceitos de tecnologia de alimentos 
e princípios de tecnologia para conservação de alimentos. 
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Introdução 
 

Segundo a CNI (Confederação Nacional da Indústria) estima-se que  até  o ano de 2014 o 
Brasil vai precisar de 90 mil engenheiros no mercado de trabalho que se somarão aos 854 mil 
inscritos hoje no CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) . Ainda segundo a própria 
CNI este número já é praticamente inalcançável. Embora a procura por cursos no país inteiro tenha 
aumentado de 2002 até agora ainda existe muito a se fazer para se aumentar ainda mais o número 
de engenheiros no Brasil deve-se agir de modo a conseguir que mais alunos passem a gostar de 
disciplinas como matemática e física ainda no ensino médio (PRATES, 2012). 

Para auxiliar a mudar esta realidade, os cursos de Engenharia (Alimentos, Computação, Civil 
e Materiais) da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG promovem a interação desses 
cursos com o Ensino Médio público, através de um Programa de Extensão que engloba várias 
atividades como: Curso de Extensão aos professores do Ensino Médio, palestras através do evento 
de extensão “Engenharias em Foco” e Mostra Tecnológica de Engenharia(CHINELATTO et al., 2007).  

Neste trabalho está apresentada uma atividade da Engenharia de Alimentos integrante do 
Projeto de Extensão “Engenharias em Prática”.  

Assim como as atitudes no cotidiano, as fábricas e estabelecimentos alimentícios têm 
aplicação direta de Engenharia e tecnologia na produção dos mais diferentes produtos. Atualmente 
na indústria de alimentos seja na área de produtos açucarados ou de produção de geléias existe uma 
infinidade de novos produtos atendendo a diversas necessidades do mercado, novas tendências, 
bem como seus seguimentos ou nichos de mercado como, por exemplo, alimentos para fins especiais 
(diabéticos celíacos e muitos outros) (CIÊNCIA VIVA, 2013). 

 Com as noções de engenharia que é o que diferencia esse profissional ele poderá 
desenvolver novas ferramentas que possibilitem o desenvolvimento de novas tecnologias a fim de se 
conseguir melhores resultados como economia nos processos, maior conservação dos produtos, 
menor emprego de mão de obra, automatização de processos, agregando assim maior valor ao 
produto final. 

 O conhecimento do profissional da engenharia de alimentos na área de tecnologia é de 
extrema importância afinal é ele que será responsável por gerir dentro da indústria todo esse universo 
complexo de fatores que devem ser considerados para obtenção de produtos sensorialmente 
agradáveis que possam competir no mercado e acima de tudo que tenham qualidade. Dentro da 
universidade o futuro profissional terá contato direto com habilidades, conhecimentos e ferramentas 
que lhe permitirão tomar decisões que envolvam desde a matéria prima empregada até a obtenção 
do produto final também estar interado de como os processos tecnológicos são empregados e, mais 
que isso, entender como os produtos são formados e que processos de tecnologia são ou poderão 
ser empregados para sua obtenção ou otimização de processos em funcionamento já existentes.  
 
Objetivos 

 
As Oficinas Produção de bala de goma e Processos de conservação de alimentos tiveram por 

objetivos demonstrar que a elaboração de produtos da indústria de alimentos que exigem utilização 
de tecnologia de amido e princípios de tecnologia de conservação de alimentos e  são uma funções 
do Engenheiro de Alimentos dentro do seu campo de atuação profissional e que necessitam de 
conhecimentos técnicos para serem elaborados. 
 
Metodologia 

 
As oficinas aconteceram em dias diferentes, porém tiveram a mesma programação no sentido 

de elucidar os conhecimentos teóricos num primeiro momento e num segundo momento 
prosseguiram com a parte prática. Os alunos do Colégio Estadual João Ricardo Borell du Vernay 
foram deslocados da escola até a UEPG, foram recebidos no Hall tecnológico e levados ao auditório 
para que tivessem um embasamento teórico (Figura 1), foram abordados temas relacionados a 
tecnologia do amido, aspectos do mercado de produtos açucarados, competências do engenheiro de 
alimentos neste segmento; com relação a oficina de processos de conservação de alimentos os 
temas foram processos para a conservação de alimentos, processos de conservação de frutas, 
etapas do processamento de polpa de frutas e sobre geléias. 
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Figura 1 – Oficina – Produção de bala de Goma. 
 

 
Legenda: Embasamento teórico sobre a tecnologia do amido. 

 
Na segunda parte da oficina os alunos vivenciam na prática o conhecimento teórico (Figuras 

2 e 3). Nas oficinas de bala de goma e processos conservação de alimentos os alunos tiveram a 
oportunidade de executar um roteiro prático preparado pelos estagiários supervisionados pelos 
professores do departamento de engenharia de alimentos.  

 
Figura 2 - Produção de geléia. 

 
Legenda: Laboratório de Engenharia de Alimentos do Hall tecnológico. 

 
Figura 3- Oficina Bala de Goma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: Laboratório de Engenharia de Alimentos do Hall tecnológico. 
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Todos os processos foram realizados no laboratório de Engenharia de Alimentos do Hall 
Tecnológico, os alunos estavam utilizando jalecos e toucas para garantir a sua segurança e também 
a segurança do produto que estava preparando. Utilizaram equipamentos como refratômetro de 
bancada, estufa, pHmetro. A figura 4 apresenta o fluxograma de produção de geleias que é um 
método de conservação de alimentos, o fluxograma apresentado foi seguido pelos alunos para 
elaboração do produto. 

Figura 4 – Oficina Processos de conservação de alimentos. 
 

 
 
Legenda: Fluxograma da produção de geléias. 
 
 

Resultados 
 

Os alunos produziram balas de goma e geléia nos dois dias de oficinas Os acadêmicos 
utilizaram o refratômetro para conferir a concentração de sólidos solúveis ideal para a formulação do 
produto.   As balas de gomas foram elaboradas em dois sabores laranja e uva, durante o processo de 
preparo da bala de goma necessita-se de uma etapa de submissão das balas a estufa, este período é 
de 48 horas. Para que os alunos pudessem ao final da elaboração do roteiro prático experimentar o 
produto que haviam preparado, os acadêmicos de engenharia de alimentos preparam previamente 
uma amostra para os alunos provarem.  

Para a obtenção da geléia na oficina de processos de conservação de alimentos os alunos 
seguiram cuidadosamente o procedimento prático que foi apresenta na forma de fluxograma em 
materiais e métodos, retirando a casca do kiwi adicionando os ingredientes sólidos, e por fim o 
processo de cocção, e obtiveram a geleia de kiwi que todos puderam experimentar ao final do 
processo.  

Houve a interação dos acadêmicos do ensino médio que puderam vivenciar a rotina do 
engenheiro de alimentos, incentivando estes a cursar Engenharia de Alimentos. 
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Conclusões 
 
Os alunos obtiveram dois produtos a bala de goma e a geléia, durante a realização das 

oficinas foram feitas pesagens, análises de sólidos solúveis e pH, tendo assim a oportunidade de 
manipularem equipamentos laboratoriais como balança de precisão, refratômetro e pHmetro, além de 
formularem e elaborarem os produtos abordados nas oficinas.  

Durante a execução das oficinas os alunos participaram demonstrando interesse e puderam 
vivenciar na prática a aplicação de conceitos de tecnologia de alimentos e de princípios de 
conservação de alimentos, que são campos de atuação do profissional de Engenharia de Alimentos.  
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