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Resumo: Realizar atividades práticas no ensino superior representa uma 
alternativa para fomentar, junto aos alunos, formas de aplicar os 

conhecimentos obtidos em aulas expositivas. Assim, admite-se a relevância 
da adequação de todo laboratório destinado ao ensino às normas preconizadas 

pela legislação vigente. As questões que envolvem a segurança do alimento e 
a segurança do trabalho devem ser rotinas de laboratórios da área de 

alimentação, com objetivo de propiciar aulas práticas adequadas à formação 
satisfatória do discente. Os objetivos do presente trabalho serão: a) criar um 

manual de utilização do Laboratório de Alimentos e Bebidas destinado ao 
curso de bacharelado em Hotelaria da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (UFRRJ), com ênfase em aspectos de segurança do alimento e 
segurança do trabalho; b) Realizar uma pesquisa de opinião semestral com 

os usuários do laboratório, visando identificar pontos fortes e fracos do 

referido espaço. Serão criados, como documentos anexos, os Procedimentos 
Operacionais Padronizados (POP), como parte do conteúdo do referido 

manual. Considerando as áreas de higiene de alimentos e segurança 
ocupacional, serão elaborados e implementados POP abordando assuntos 

como lavagem de mãos, higienização de hortifruti, higienização de bancadas, 
normas de indumentária e apresentação pessoal, manipulação segura de 

facas, uso seguro do forno e do fogão, uso do micro-ondas, uso de panelas 
de pressão. Além disso, serão criados formulários para organizar a utilização 

do espaço em questão por professores e discentes. 

 

Curso: 

Bacharelado em Hotelaria 

 

Local de Realização do Projeto: 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ 
Campus Seropédica  

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 
Laboratório de Alimentos e Bebidas  

 

Período de Realização das atividades do curso: 
Agosto de 2019  

 

Público Alvo: Estudantes do Curso de Bacharelado em Hotelaria da UFRRJ 

 

Programa de Extensão: 

4 – Educação e Tecnologia / 13- Ensino Presencial Conectado 

 

Parceria, Apoio ou Convênio: 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ  

 

Justificativa: O espaço denominado Laboratório de Alimentos e Bebidas é 
direcionado às atividades de ensino, pesquisa e extensão do Curso de 

Bacharelado em Hotelaria e das disciplinas da área de Alimentação 
ministradas pelos professores (as) do DEDH. Admite-se a relevância da 
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adequação de todo laboratório destinado ao ensino às normas preconizadas 
pela legislação vigente. Especificamente no caso de cozinhas experimentais 

há necessidade de atender aos parâmetros da legislação sanitária de 
alimentos destinada aos estabelecimentos produtores de refeições, embora o 

objetivo desse tipo de laboratório não seja a comercialização de Alimentos e 
Bebidas. Além das questões ligadas à segurança do alimento, a segurança do 

trabalho também merece destaque nas rotinas dos laboratórios. O 
comprometimento com a segurança de alunos e colaboradores em um 

laboratório deve ser constante e minucioso. Um local em conformidade 
propicia um melhor aprendizado e engajamento necessários na formação de 

novos profissionais. Assim como os funcionários precisam se sentir cuidados 
e com qualidade de vida para realizarem suas funções com maior 

engajamento, gerando uma maior eficiência e eficácia. Adicionalmente, 

reconhece-se a importância de pesquisar, periodicamente, as percepções dos 
usuários do Laboratório em questão sobre o mesmo, visando aprimorar os 

serviços prestados nas dependências do mesmo. Essa pesquisa será útil para 
que as professoras responsáveis pelo Laboratório possam atuar no sentido de 

promover melhorias contínuas, segundo as demandas dos clientes (corpo 
discente). 

  

Objetivos: 
 

Objetivo Geral: 
 Elaborar um manual para normatização de rotinas em um laboratório 

de Alimentos e Bebidas; 
 Compreender as opiniões e percepções dos discentes atendidos pelo 

Laboratório sobre este espaço. 
 

Objetivos Específicos: 
 Promover sessões de brainstorming com professoras, técnica e 

monitores da área de A&B, para levantar aspectos essenciais para a 
elaboração do futuro Manual; 

 Realizar uma coleta de dados para elaborar os materiais inerentes ao 

manual, considerando as informações obtidas no brainstorming; 
 Desenvolver a habilidade de trabalho em equipe, esta uma característica 

relevante para a futura atuação em departamentos de Alimentos e 
Bebidas (A&B); 

 Elaborar formulários para organizar a utilização do espaço em questão 
por professores e discentes; 

 Criar Procedimentos Operacionais Padronizados para o Laboratório; 
 Criar uma pesquisa de opinião direcionada aos usuários do Laboratório; 

 Ofertar workshops aos discentes, visando a conscientização acerca das 
novas normas do Labortório; 

 Elaborar um manuscrito relatando o desenvolvimento e os principais 
resultados do programa em questão. 
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Metodologia/Procedimentos: 
 

Coleta de dados  
Para desenvolver os POP, inicialmente serão consideradas as contribuições 

fornecidas pelas professoras e monitoras da área de A&B, bem como da 

técnica que também trabalha no laboratório. Essas contribuições serão 
debatidas oralmente pelos membros da equipe, em reuniões específicas para 

essa finalidade, visando a elaboração de um material adequado à realidade 
do laboratório, considerando as dinâmicas desse espaço. Brondani (2010) 

destacou o trabalho em equipe como uma “união de conhecimentos, 
habilidades, criatividade, bem como saber ouvir, comunicar e valorizar a 

opinião do outro”. Desta união, ainda segundo o mesmo autor supracitado, 
através do diálogo e da exposição de ideias, ainda que estas sejam 

divergentes, será possível aumentar a produtividade na capacidade de 
aprendizagem e na produção de conhecimento uma vez que era presente o 

objetivo em comum de toda esquipe.  
Nesses encontros, será utilizada a técnica de brainstorming, segundo 

metodologia descrita por Buchele et al. (2017), na qual as informações obtidas 
através de feedbacks internos e externos pela organização fomentaram o 

processo criativo de alternativas inovadoras em diversos campos de atuação, 

sejam eles profissionais ou acadêmicos.  Segundo Mazzotti, Broega e Gomes 
(2012) define-se como brainstorming a técnica na qual é gerada uma maior 

quantidade de ideias perante uma questão específica e, desta forma, é 
possível elaborar as soluções que melhor se adequem à esta. 

Será também realizada uma acurada coleta de dados em torno dos 
pormenores que o ensino de aula práticas em um laboratório possam 

apresentar. Por definição, de acordo com Barbosa (1999), a escolha da técnica 
coleta de dados correta propicia precisão e confiabilidade. Desta forma, as 

conclusões tomadas ao fim do trabalho serão mais compatíveis com os 
objetivos do mesmo. 

Isto posto, será realizada uma revisão bibliográfica e observação participante 
como técnicas de coletas de dados. A primeira propicia arcabouço teórico para 

contextualizar os propósitos desta pesquisa e, de acordo com Botelho, Cunha 
e Macedo (2011), através dos trabalhos de revisão surgem possibilidades de 
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novas teorias, pesquisas e suas respectivas organizações e discussões. Assim 
sendo, percebe-se que na revisão bibliográfica a pesquisa terá sua 

fundamentação, validação e aparato perante a comunidade científica. A 
observação participante foi adotada no presente trabalho em razão das 

autoras serem agentes atuantes do laboratório definido como campo de 
pesquisa, e desenvolverem, em sua rotina, atividades de ensino, pesquisa e 

extensão neste espaço. O processo de desenvolvimento desse projeto terá 
duração de 12 meses.  

 
Desenvolvimento dos Procedimentos Operacionais Padronizados 

(POP) 
Os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) “descrevem cada passo 

crítico e sequencial que deverá ser dado pelo operador para garantir o 

resultado esperado da tarefa” (GUERRERO, BECCARIA, TREVIZAN, 2008).  
Para desenvolver os POP, as principais referências serão a Resolução RDC nº. 

275, de 21 de outubro de 2002 (BRASIL, 2002) e a Resolução RDC nº. 216, 
de 15 de setembro de 2004 (BRASIL, 2004), legislações emitidas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), agência reguladora do Ministério da 
Saúde que emite legislações acerca da higiene e da qualidade sanitária dos 

alimentos.   As legislações supracitadas abordam os requisitos fundamentais 
para a produção segura dos alimentos, ou seja, para elaborar alimentos que 

não veiculem contaminantes.  
 

Criação do manual para o Laboratório de Alimentos e Bebidas (A&B) 
Além dos POP, nesse manual, constarão os seguintes itens: 

1. Disposições preliminares; 
2. Normas para utilização por discentes; 

3. Normas para utilização por docentes; 

4. Regras de indumentária e apresentação pessoal; 
5. Regras para conduta dos discentes nas aulas práticas; 

6. Normas para utilização do laboratório para eventos do curso de 
Hotelaria. 

 
Criação de uma pesquisa de opinião para os usuários do Laboratório 

de Alimentos e Bebidas (A&B) 
A pesquisa será feita através de um questionário disponibilizado online 

utilizando a plataforma Google Docs®, contendo perguntas abertas e 
fechadas, direcionadas especificamente aos alunos a partir do 4º. Período do 

curso de Bacharelado em Hotelaria, quando os discentes já cursaram sua 
primeira disciplina no Laboratório, intitulada “Fundamentos da Cozinha 

Hoteleira”. 
A pesquisa do tipo survey será utilizada para permitir o levantamento de 

dados do público-alvo, de maneira específica e direta.  Serão feitos convites 

para que alunos e alunas participem voluntariamente da pesquisa. A 
divulgação desse mecanismo será feita através de e-mails e contatos em 

redes sociais (grupos de Whatsapp®, páginas do Facebook®, perfis de 
Instagram®). Os participantes que cooperarem com a pesquisa não serão 
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identificados, portanto, o sigilo de suas identidades será mantido (SANTOS, 
1999). 

 

Disseminação dos Resultados: 
Os resultados das atividades serão materializados a partir do Manual para o 

Laboratório, que será compartilhado com todos os discentes do curso de 
Hotelaria. Esse manual será impresso na gráfica da UFRRJ, para que todos os 

alunos recebam uma versão física do mesmo, e também será disponibilizado 
na página e redes sociais do curso (Facebook® e Instagram®). 

Adicionalmente, será elaborado um artigo científico narrando a experiência da 
equipe envolvida no presente programa, e também debatendo como o 

feedback dos alunos propiciou e melhoria das atividades pensadas para o 
Laboratório. 

 

Cronograma:  

 
Agosto de 2019: Revisão bibliográfica / Realização das sessões de 

brainstorming 
 

Setembro de 2019: Revisão bibliográfica / Coleta de dados para compor os 
capítulos do manual / Criação da Pesquisa de Opinião a ser aplicada aos 

discentes 
 

Outubro de 2019: Definição das disposições preliminares e atribuições de 

docentes e discentes quanto ao uso do laboratório de A&B / Aplicação da 
Pesquisa de Opinião aos discentes 

 
Novembro de 2019: Criação dos Procedimentos Operacionais Padronizados 

(POP) sobre segurança do alimento / Aplicação da Pesquisa de Opinião aos 
discentes 

 
Dezembro de 2019: Criação dos Procedimentos Operacionais Padronizados 

(POP) sobre segurança no trabalho / Avalição dos resultados da Pesquisa de 
Opinião aplicada aos discentes 

 
Fevereiro de 2019: Criação de normas para conduta dos discentes nas aulas 

práticas / Organização do Workshop sobre Normatização em Laboratórios 
 

Março de 2019: Normatização para utilização do laboratório para eventos 

do curso de Hotelaria / Divulgação e inscrições para o Workshop sobre 
Normatização em Laboratórios / Seleção de possíveis periódicos para 

submissão do artigo científico 
 

Abril de 2019: Redação e formatação do manual / Workshop sobre 
Normatização em Laboratórios de A&B / Elaboração do artigo científico 
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Maio de 2019: Redação e formatação do manual / Workshop sobre 
Normatização em Laboratórios de A&B / Elaboração do artigo científico 

 
Junho de 2020: Revisão da versão final do manual / Workshop sobre 

Normatização em Laboratórios de A&B / Elaboração do artigo científico 
 

Julho de 2020: Envio da versão final do manual à Gráfica da UFRRJ / 
Elaboração do artigo científico 

 
Agosto de 2020: Submissão do artigo científico / Apresentação do manual 

impresso e virtual (em formato pdf) à comunidade hoteleira da UFRRJ.  
 

 

Contribuições Esperadas/Metas: 
A criação e a futura implantação do manual em questão, bem como dos POP, 

será uma importante estratégia para garantir a eficiência e eficácia nas 
atividades de cunho gerencial e operacional realizadas no âmbito do 

Laboratório de Alimentos e Bebidas do Curso de Hotelaria da UFRRJ. 
 

 
Profa. Dra. Elga Batista da Silva 

SIAPE: 2256765 

Profa. M.Sc. Maria Lúcia Almeida 

Martins 
SIAPE: 2282849 

  
Profa. Dra. Lenice Freiman de Oliveira 

SIAPE: 6386660 
 

 

 

  

 


