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RESUMO – O projeto “Alimentando talentos” visa trazer estudantes do ensino médio, selecionados 
pelos colégios parceiros para participarem de atividades, no contraturno escolar e que são realizadas 
nos laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos e no Hall tecnológico da UEPG e de 
saídas de campo na região. Estas atividades poderão ser contempladas como parte das horas de 
estágio obrigatório e/ou atividades extracurriculares. Atividades extensionistas e didáticas 
compreendem palestras, oficinas e visitas técnicas. Na “Semana Alimentando Talentos” foram 
realizadas atividades com 15 alunos do Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du 
Vernay, do curso Técnico em Alimentos, no contraturno escolar e no sábado. Foram feitas pesquisas 
e discussão sobre os temas que seriam abordados na semana; saída de campo para Morretes e 
Antonina; oficina sobre processamento de frutos da palmeira juçara, oficina de análises físico-
químicas dos produtos, seleção e preparação de material audiovisual das atividades desenvolvidas; 
elaboração dos relatórios das atividades e apresentação para os colegas da escola. A socialização 
dos saberes aproxima os estudantes do ensino médio da universidade. Com a inserção nas 
atividades de extensão espera-se que o estudante reconheça que é possível testar e reelaborar o 
saber acadêmico no mesmo instante que se prestam serviços para a comunidade e se democratizam 
os conhecimentos. 
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Introdução 
 
A Semana Alimentando Talentos faz parte do projeto “Novos Talentos na UEPG” e 

oportunizou aos estudantes do ensino médio, selecionados pelo colégio parceiro, participarem das 
atividades no contraturno escolar. 

Neste trabalho estão descritas as atividades da “Semana Alimentando Talentos” com o 
tema “Desenvolvimento sustentável e meio ambiente” com a participação dos alunos do Colégio 
Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay, do curso Técnico em Alimentos. 

No Projeto Pedagógico do curso Técnico em Alimentos se ressalta a importância 
fundamental à formação do profissional a convivência com situações reais, que serão oportunizadas 
através do estágio em laboratórios, na Escola, nas Universidades, Órgãos governamentais, Centros 
de pesquisa, nas indústrias e estabelecimentos comerciais que apresentem atividades ligadas à 
habilitação. Também estão incluídas atividades como: palestras, cursos, mini-cursos, simpósios, 
oficinas e visitas técnicas. 

Nesta atividade os alunos visitaram o IAPAR - Instituto Agronômico do Paraná em Antonina, 
onde há um projeto, em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que visa 
desenvolver tecnologias para processar e comercializar a polpa dos frutos da palmeira juçara como 
alternativa de renda para os moradores da região, e conservação da palmeira. Na unidade os alunos 
puderam observar plantas recentemente plantadas até chegarem à produção e extração do fruto. 

Nos laboratórios da universidade foram realizadas análises físico-químicas com os frutos de 
juçara e seus produtos. 
 
 
Objetivos 

 
Geral: Realizar atividades extracurriculares visando ao aprimoramento e atualização de alunos da 
educação básica. 
 
Específicos:  
Conhecer os aspectos geográficos da região do litoral do Paraná. 
Conhecer o manejo sustentável e o processamento de polpa de frutos da palmeira juçara. 
Realizar práticas de analises de laboratório; elaboração de relatórios técnicos e de material didático 
visando complementação do aprendizado teórico. 
Oportunizar possibilidades de experiências entre os estudantes do ensino médio e do ensino 
superior. 
Estimular o interesse dos alunos da escola publica em cursar ensino superior. 
 

 
 

Metodologia 
 

Carga Horária da Atividade: 40 h 
Data de Realização da Atividade: 28 e 29 de setembro de 2012 e 1 a 5 de outubro de 2012. 
Número de Participantes: 15 alunos do Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du 
Vernay, do curso Técnico em Alimentos e 05 acadêmicos do curso de engenharia de alimentos da 
UEPG. 

 
Etapas: 
 
Pesquisa e produção do material didático e planejamento da visita técnica; 
Palestras sobre o contexto histórico, geográfico e econômico da região litorânea paranaense e da 

estrada da Graciosa; 
Saída de campo até Antonina e visita técnica à estação experimental do Instituto Agronômico do 

Paraná em Morretes; 
Oficina de obtenção da polpa do fruto de juçara e análises físico-químicas; 
Edição das imagens para elaboração de material audiovisual. 

 
 

Resultados 
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Durante o processo de pesquisa sobre os assuntos trabalhados na “Semana Alimentando 
Talentos”, apostilas foram criadas contendo todo o material sobre os temas abordados, como: 
Aspectos históricos, geográficos e econômicos da Estrada da Graciosa, Cultivo e Análises físico-
químicas e instrumentais de frutos da Palmeira Juçara. 

Nas dependências da UEPG, os alunos participaram de palestras e debate sobre o curso de 
Engenharia de alimentos, a área de atuação do profissional formado e modo de seleção para o 
ingresso nos cursos de graduação da UEPG. Ainda como tema de palestras foram abordados o 
contexto histórico da Estrada da Graciosa, da região de Morretes e Antonina, e a produção 
sustentável de fruto da palmeira Juçara (Figura 1). 

 
 

Figura 1 – Palestra sobre o contexto histórico da Estrada da Graciosa 

 
 

A oficina de análises físico-químicas do fruto da palmeira Juçara foi realizada nos 
laboratórios do Centro de Tecnologia Agroalimentar na UEPG. Os alunos realizaram todas as 
análises com auxílio dos acadêmicos de Engenharia de Alimentos envolvidos no projeto, sob a 
supervisão das professoras responsáveis (Figuras 2 e 3). 

 
 

Figura 2 – Despolpamento do fruto da palmeira Juçara 
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Figura 3 – Preparo da amostra para análise de minerais 

 
 
 

Na saída de campo, os alunos, professores responsáveis pelo projeto e os acadêmicos 
foram levados até a região de Morretes e Antonina pela Estrada da Graciosa. Durante o percurso 
foram realizadas várias paradas para conhecimento dos aspectos geográficos e históricos do trajeto 
(Figura 4). 

 
 

Figura 4 – Visita à Antonina 

 
 
 

Os alunos visitaram também a estação experimental do Instituto Agronômico do Paraná em 
Morretes (Figura 5) onde puderam conhecer as atividades desenvolvidas no pólo que incluem 
pesquisas com palmeiras para produção sustentável de palmito e de frutos. 
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Figura 5 – Visita ao IAPAR em Antonina 

 
 
 

Auxiliados pelos integrantes do projeto, o alunos prepararam o material audiovisual que foi 
posteriormente apresentado aos colegas do ensino técnico (Figura 6). 

 
 

Figura 6 – Preparação do material audiovisual 

 
 
 
 

Conclusões 
 
A inserção dos estudantes nos projetos de extensão, continuamente desenvolvidos pelos 

professores e acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos, oportuniza o conhecimento de 
novas tecnologias e da realidade das regiões envolvidas no projeto. Tal feito contribui para sua 
formação cidadã além de introduzi-los no ambiente acadêmico, motivando-os a ingressarem neste 
meio. 
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