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RESUMO – A oficina Novos Talentos sobre produtos lácteos faz parte do projeto Alimentando 
Talentos e foi ofertada aos alunos do curso técnico em alimentos do Centro Estadual de Educação 
Profissional de Ponta Grossa (CEEPPG) com o apoio do Centro Mesorregional de Excelência em 
Tecnologia do Leite, da Região Mesoriental do Paraná (CMETL). Alguns dos objetivos do Centro 
Mesorregional são declarar apoio à pesquisa, à extensão tecnológica, à formação de recursos 
humanos qualificados, além de dar conhecimento, por meio de palestras, sobre os mecanismos 
necessários para a implantação de laboratórios de pesquisa e ensino e a difusão de tecnologias para 
a cadeia produtiva de leite. As atividades da oficina foram na forma de palestras e mini cursos e 
ocorreram no contra turno escolar, de outubro de 2012 a novembro de 2012 e compreenderam: 
Palestra sobre produtos lácteos e análises; Oficina: Legislação e Rotulagem de produtos lácteos, 
Oficina de produção de iogurte e preparado de frutas; Oficina de separação de proteínas do leite por 
eletroforese; Oficina de iogurte batido e análises; seleção e preparação de material audiovisual das 
atividades desenvolvidas; elaboração dos relatórios das atividades e apresentação para os colegas 
da escola. A oficina foi bem avaliada pelos participantes como complemento ao aprendizado e pela 
oportunidade do “saber fazer”.  
 
PALAVRAS CHAVE – Ensino profissionalizante. Centro Mesorregional de Excelência em Tecnologia 
do Leite da região Mesoriental do Paraná. Extensão universitária. 
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Introdução 
 
Mais de um milhão de propriedades no país são produtoras de leite. O Brasil é o sétimo 

produtor mundial com aproximadamente 25 bilhões de litros. Nos últimos 10 anos a produção 
brasileira aumentou 40%, passando de 18,5 bilhões de litros em 1996 para 25,6 bilhões em 2006 
(IBGE, 2006). 

O Brasil está passando por uma reestruturação na cadeia produtiva do leite, sendo que para 
a promoção de melhoria na qualidade dos derivados lácteos o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) criou o PNQL (Programa Nacional de Melhoria na Qualidade do Leite). Em 
2011, foi editada a Instrução Normativa (IN) n° 62 que definiu um novo cronograma para adaptação 
gradativa dos produtores e muda os limites da Contagem Bacteriana Total (CBT) e Contagem de 
Células Somáticas (CCS), no entanto, incluiu uma inovação que poderá fazer a diferença, a 
instituição de uma Comissão Técnica Consultiva pelo MAPA, que terá o papel de avaliar as ações 
voltadas para a melhoria da qualidade do leite o Brasil.  

O Paraná ocupa a terceira posição no ranking nacional da produção leiteira (IBGE, 2012). 
Durante o 1º trimestre de 2012 a aquisição de leite manteve-se crescente comparativamente ao 
mesmo período de 2011. Verifica-se aumento substantivo, sobretudo nos meses de fevereiro e 
março, com crescimento de 6,3% (Quadro1).  

Quadro 1 – Produção leiteira no Paraná 

Vacas ordenhadas - quantidade 1.588.638 cabeças 

Leite de vaca - produção - quantidade 3.815.582 Mil litros 

Leite de vaca - valor da produção 2.862.214 Mil Reais 

Fonte: IBGE 2011 
 

As atividades do CMETL contribuem para a geração e transferência de métodos, processos e 
tecnologias que permitam o aumento da produção, da produtividade e da qualidade do leite, bem 
como a realização de trabalhos que possibilitem a formação de recursos humanos qualificados 
(palestras, cursos), dentro da região atendida pelo projeto. As metas incluem a promoção e a 
integração das ações desenvolvidas na cadeia produtiva do leite pelas instituições atuantes na região 
de abrangência contribuindo para a geração e difusão de tecnologias adaptadas à integração da 
lavoura com a pecuária. 

O Iogurte, Yogur ou Yoghurt, é o produto cuja fermentação se realiza com cultivos proto-
simbióticos de Streptococcus salivarius subsp. Thermophillus e Lactobacillus delbrueckii subsp. 
Bulgaricus aos quais podem acompanhar, de forma complementar, outras bactérias ácido-lácticas 
que, por sua atividade, contribuem para a determinação das características do produto final. (IN 46 
2007 – MAPA). 

O projeto “Alimentando Talentos” destina-se aos estudantes do ensino médio, selecionados 
pelas escolas públicas parceiras e que são convidados a participar de atividades na UEPG no contra 
turno escolar.  

 
 
Objetivos 
  

Do Centro Mesorregional de Excelência em Tecnologia do Leite na Mesorregião Centro 
Oriental do Paraná: contribuir para a geração e difusão de tecnologias relativas à cadeia produtiva do 
leite; capacitar os integrantes (acadêmicos bolsistas, e outros), para operar de maneira correta os 
equipamentos adquiridos pelo CMETL e aprofundar os conhecimentos na área de leite e derivados. 

Do Projeto “Alimentando Talentos”: realizar atividades extracurriculares, visando ao 
aprimoramento e atualização de alunos da educação básica; oportunizar a troca de experiências 
entre os estudantes do ensino médio, do ensino superior e da pós-graduação; estimular o interesse 
dos alunos da escola pública em cursar ensino superior. 
 

 
Metodologia 
 

O projeto possuiu uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais das áreas de 
Engenharia de Alimentos, Química, e acadêmicos de Engenharia de Alimentos – UEPG.  As ações 
desenvolvidas são pertinentes ao acompanhamento técnico e informativo, dos professores e 
acadêmicos para os alunos que participaram da oficina. 
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Participaram 11 alunos do ensino médio, selecionados pela escola parceira CEEPPG e as 
atividades foram realizadas no contra turno escolar de 29 de outubro e 12 de novembro de 2012 com 
carga horária de 40 horas. 

Acadêmicos e professores, elaboraram apostilas sobre boas práticas na preparação de 
iogurte, e análises físico-químicas e microbiológicas, comumente realizada para iogurte, para auxiliar 
os alunos nas atividades da oficina.  

Nas dependências da UEPG, os alunos, com auxílios dos professores e acadêmicos, 
prepararam iogurte natural, iogurte natural com calda, e iogurte batido com polpa. Os alunos fizeram 
análises físico-químicas de acidez, pH, e extrato seco, para o iogurte e para o leite, acidez, pH, 
alizarol, álcool e extrato seco. As metodologias de análises físico-químicas foram validadas segundo 
as exigências da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

As atividades foram feitas no Hall tecnológico e no CMETL com a supervisão de 
professores, acadêmicos e mestrando do Curso de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. Os recursos para a execução da semana foram provenientes do Programa Novos 
Talentos – apoio financeiro CAPES (Edital n. 033/2010).  
 

 
Resultados 
 

O evento oportunizou a troca de experiências entre os estudantes do ensino médio e do 
ensino superior e buscou estimular os alunos da escola pública a cursar o ensino superior.  

A parte teórica apresentada serviu como base para a execução das atividades práticas, que 
foram realizadas ao longo da oficina (Figuras1, 2 e 3). 
 

Figura 1 - Palestra aos alunos do ensino médio 

 
 
Legenda: os alunos de ensino médio participando da palestra sobre produção de iogurte e 

análises físico-químicas e microbiológicas em iogurte e leite. Fonte: os autores em 29/10/2012 
 

Figura 2 – Oficina de desenvolvimento de produto lácteo 
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Legenda: Os alunos elaborando o iogurte. Fonte: os autores em 05/11/2012 
 
 

Figura 3 – Oficina de análises de leite e iogurte 
 

 
Legenda: os alunos realizando as análises físico-químicas de leite e do produto lácteo 

desenvolvido. Fonte: os autores em 08/11/2012 
 

Os alunos interessaram-se pelas atividades, já que o colégio não possui um espaço físico apropriado 
para o desenvolvimento de produtos e para fazes análises dos mesmos. E por serem alunos do 
ensino médio técnico profissionalizante, estes poderão computar a carga horária destinada às 
oficinas como parte das horas de estágio obrigatório e/ou atividades extracurriculares do curso. 

Os alunos do ensino médio tiveram a oportunidade de realizar as análises físico-químicas nos 
produtos fabricados e também verificaram se os produtos estavam dentro dos padrões legais 
apresentados e discutidos nas aulas teóricas. Tendo como resultado, produtos dentro da legislação 
vigente (MAPA e ANVISA). 

 
Conclusões 
 

As atividades extracurriculares contribuem para o aprimoramento e atualização e 
oportunizam a troca de experiências dos alunos com os acadêmicos do ensino superior e da pós-
graduação. 
  O Centro Mesorregional de Excelência em Tecnologia do Leite na Mesorregião Centro 
Oriental do Paraná contribuiu para a difusão de tecnologias relativas à cadeia produtiva do leite e 
para a capacitação dos participantes com o aprofundamento dos conhecimentos na área de leite e 
derivados. 
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