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RESUMO – O projeto “Despertando para a Ciência” está embasado na importância do papel da 
universidade no desenvolvimento local, regional, estadual e nacional, devendo o conhecimento 
científico ser difundido para a população local e também nas escolas. Tendo como objetivos realizar 
atividades extracurriculares visando ao aprimoramento e atualização de alunos da educação básica, 
através de visitas aos laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos, palestras e mini-
cursos. Espera-se com estas ações despertar o interesse científico do aluno e inseri-lo no ambiente 
acadêmico, motivando-o a ingressar neste meio. A “I Semana Despertando para a Ciência” foi 
composta de atividades realizadas no contra turno escolar. Os alunos do curso técnico em Alimentos 
do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa (CEEP) visitaram os laboratórios do 
Curso de Engenharia de Alimentos, tiveram palestras sobre Boas Práticas em Laboratórios, 
manipulação de reagentes e vidrarias, palestra sobre o curso de Engenharia de Alimentos e 
princípios de Cromatografia. Oficinas de análises cromatográficas e oficinas de análises físico-
químicas com suco de frutas foram realizadas nas dependências do Hall tecnológico e nos 
laboratórios do Curso de Engenharia de Alimentos. Os alunos elaboraram relatórios das atividades 
desenvolvidas e apresentaram para os colegas da escola. Espera-se, com a socialização dos 
saberes, aproximar os estudantes do ensino médio da universidade. 

 
PALAVRAS CHAVE – Ensino técnico. Engenharia de alimentos. Cromatografia líquida de alta 
eficiência. 
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Introdução 
 
A Semana Despertando para a Ciência faz parte do projeto “Novos Talentos na UEPG” e 

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

Neste trabalho estão descritas as atividades da “I Semana Despertando para a Ciência” 
com o tema “Cromatografia Líquida de Alta Eficiência” com a participação dos alunos do Centro 
Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa (CEEP), 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 tiveram oficinas sobre suco de frutas, funcionamento do 
cromatógrafo, e palestras sobre boas práticas em laboratório para garantir a segurança dos alunos. 

Nos laboratórios da universidade foram realizadas análises físico-químicas e instrumentais 
com suco de frutas. 
 
 
Objetivos 

 
- Realizar atividades extracurriculares visando ao aprimoramento e atualização de alunos da 
educação básica. 
- Oportunizar aos estudantes conhecerem a universidade e a estrutura do Curso de Engenharia de 
Alimentos.  
- Oportunizar ao estudante de pós-graduação uma experiência na prática em docência ao acolher 
estudantes de Ensino Médio para participar do cotidiano das suas atividades de pesquisa. 
- Discutir fundamentos teóricos estabelecendo relações entre as disciplinas em curso no ensino 
médio visando a construção do conhecimento. 
- Realizar práticas de análises de laboratório; elaboração de relatórios técnicos e de material didático 
visando complementação do aprendizado teórico. 
- Oportunizar a troca de experiências entre os estudantes do ensino médio e do ensino superior. 
- Estimular o interesse dos alunos da escola pública em cursar ensino superior. 
 

 
 

Metodologia 
 
A Semana sobre Cromatografia Líquida de Alta Eficiência teve sua realização entre os dias 

10 a 17 de setembro de 2012, tendo uma carga horária total de 40 horas. Participaram da semana 11 
alunos do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa (CEEP), do curso Técnico em 
Alimentos, 02 acadêmicas do curso de Engenharia de Alimentos da UEPG e 01 acadêmico do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UEPG. 

 
Etapas: 

 
- Visita: 
 Aos laboratórios do Centro de Tecnologia Agro Alimentar no departamento de Engenharia de 
Alimentos. 
- Palestras: 
Boas práticas em laboratórios, manipulação de reagentes e vidrarias, identificação e 
acondicionamento de amostras para pesquisa, preparo de reagentes e soluções para análises. 
Princípios de cromatografia e aplicações em alimentos. 
Suco de frutas: definição, padrão de identidade e qualidade (legislação e análises). 
- Oficinas: 
Prática: funcionamento do cromatógrafo (como ligar, colocar a coluna e funcionamento do software). 
Prática: preparo da fase móvel e preparo da amostra de suco. 
Prática: injeção de amostra no cromatógrafo. 
Prática: elaboração de curva padrão. 
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Prática: análises físico-químicas do suco. 
Prática: cálculos e discussão dos resultados das análises. 
Prática: elaboração dos relatórios das atividades. 
Apresentação para os colegas da escola no I Workshop Novos Talentos da UEPG realizado 
juntamente com a Semana Técnica de Alimentos no CEEP. 
 

 
Resultados 

 
Durante o processo de pesquisa sobre os assuntos trabalhados na “I Semana Despertando 

para Ciência”, apostilas foram criadas contendo todo o material sobre os temas abordados, como: 
Boas Práticas de Laboratório, Princípios de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, Curso prático de 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. 

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 foi abordado a importância das boas práticas de laboratório 
para a segurança dos alunos e eficiência das análises (Figura 1). 

 
Figura 1 – Palestra sobre Boas práticas de Laboratório 

 

 
 

 A oficina de análises físico-químicas do suco de frutas foi realizada nas dependências do Hall 
Tecnológico, foram feitas análises de pH, acidez, entre outras (Figuras 2, 3 e 4). 
 

Figura 2 – Análise de pH do suco de frutas 
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Figura 3 – Análise da Acidez do Suco de frutas 
 

 
 

Figura 4 – Análises físico-químicas do suco de frutas 
 

 
 
 
 

No curso prático de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência o Aluno do Programa de Pós-
Graduação juntamente com as professoras responsáveis ensinaram os alunos do curso técnico em 
alimentos como é o funcionamento do cromatógrafo ( Figura 5). 
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Figura 5 – Curso prático de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

 

 
 
 

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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