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Resumo 

O curso de produção de geleias do Projeto Fiero do Time Enactus UFPA objetiva expandir a 

comunidade, idealizado em novembro de 2018. O projeto revela-se de suma importância para 

a formação dos acadêmicos envolvidos devido à prática profissional multidisciplinar 

imprescindível para a qualificação profissional seja na área do curso ou de gestão. O desafio é 

aplicar a teoria e desenvolver estratégias eficazes de planejamento e acompanhamento, ensino 

das práticas alimentícias e didática mais apropriada ao público-alvo. O curso o promove 

aprendizado teórico e prático não só nas comunidades impactadas como nos próprios 

membros do projeto, baseando-se na diversidade de atividades, como organização, controle de 

atividades e na formulação de material didático para promover maior impacto social. 

Palavras-chave: capacitação; nova comunidade; curso; projeto social; impacto social.  

 

Abstract 

The jelly production course of Project Fiero of Enactus UFPA Team aims to exapand the 

community, idealized in november of 2018. The project is important for the training of the 

academics involved due to the multidisciplinary professional practice essential for the 

professional qualification in the area of the course or management. The challenge is to apply 

theory and develop effective strategies for planning and follow-up, teaching of food practices 

and didactics appropriate to the target audience. The course promotes theoretical and practical 

learning not only in impacted communities but also in the members of the project, based on 

the diversity of activities, such as organization, control of activities and the formulation of 

didactic material to promote great social impact. 
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INTRODUÇÃO 

O Fiero é um negócio social que visa reduzir o desperdício de alimentos em feiras de 

Belém, por meio do desenvolvimento e venda de produtos de valor agregado, a partir de 

hortaliças, frutas e legumes subaproveitados e/ou atualmente descartados por critérios 

estéticos, porém, ainda ideais para consumo. Essa linha de produtos vem sendo desenvolvida 

pela equipe do Fiero (alunos de graduação e pós-graduação) e pelas comunidades diretamente 

impactadas, em parceria com discentes e docentes de Engenharia de Alimentos e Nutrição, 

além de renomados Chefs da cozinha paraense. Houve a prototipação de 26 novos produtos 

concluída, com destaque para o Melaço de Pimenta com Laranja, cujo índice de aceitação é de 

96,1%, e que já está na fase de venda. Durante os meses entre 2018-2019, uma das metas do 

Fiero é escalar a produção, portanto, sendo necessária a expansão para novas comunidades em 

vulnerabilidade socioeconômica (feirantes, desempregados, estudantes e família de baixa 

renda), a fim de levar oportunidade de aprender a produzir e a gerar renda a partir da venda 

dos produtos como geleias, assim, ampliando seu impacto social. Alinhado com os ODS 02, 

08 e 12. 

Dentro do Projeto Fiero já foram administradas várias capacitações, ecológicas, coach, 

educação financeira, metodologia, higiene, gastrônomo e vendas. No entanto, todas duraram 

apenas um dia (2h) e foram planejadas em um curto período de tempo (uma semana), além de 

serem executadas em um local que não era completamente apropriado e sua comunidade era 

pequena. A fim de otimizar o trabalho e tempo da equipe e promover melhora das condições 

didáticas e materiais da comunidade e ainda aumentar o nível de impacto do projeto, mostrou-

se necessário a elaboração de um curso completo com certificação e a ampla divulgação para 

obtenção de grande alcance de mídia e procura satisfatória de interessados. 

A formação de profissionais preparados para o mercado de trabalho tem sido pauta 

frequente de inúmeras discussões no âmbito acadêmico, comercial e empreendedor. Há uma 

grande preocupação com a qualidade profissional, o que acaba por se refletindo na eficácia de 
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habilidades e conhecimentos adquiridos, seja através da universidade, faculdade, cursos 

técnicos ou do ensino profissional (cursos profissionalizantes), que se tem atualmente e, 

consequentemente, com a situação atual da educação.  A Enactus UFPA por meio do projeto 

Fiero, busca promover a o empreendedorismo social, seguindo o tripé: ambiental, econômico 

e social, executada por alunos universitários, através do desenvolvimento pessoal, 

multidisciplinar e de lideranças. 

Vivenciar a prática profissional de forma multidisciplinar e promover a aprendizagem 

de uma comunidade em situação de vulnerabilidade socioeconômica possibilitando uma 

mudança de vida torna-se, então, uma oportunidade sem igual de ao menos minimizar as 

dificuldades enfrentadas por esse grupo. 

Sendo assim, o planejamento de ações eficazes de cunho educacional e empreendedor 

dentro de instituições públicas, dinamizam a aprendizagem, seja dos alunos universitários ou 

da comunidade, e desenvolve a visão de gestão empreendedora.  

ELABORAÇÃO DE CURSO DE PRODUÇÃO DE GELEIAS  

Com base na observação como o objetivo de diagnosticar dos problemas enfrentados 

em capacitações em ciclos anteriores, como falta de continuidade, cancelamento de 

palestrantes, comunidade pequena, espaço físico sem infraestrutura para realização das aulas e 

planejamento básico, pode-se concluir que a melhor alternativa para evitar contratempos e 

trazer benefícios para os membros e comunidade do projeto é elaborar um curso modular na 

área gastronômica interessante ao projeto, e firmar parcerias estratégicas para sua manutenção 

de forma eficiente.  

No inicio surgiu certa insegurança, devido à inexperiência nesta área por parte dos 

membros do projeto, inclusive dos membros com cursos em áreas correlacionadas. A partir de 

então foi feito um roteiro básico para definirmos pontos estratégicos, conteúdos e carga 

horária. Em pouco tempo, durante as reuniões e planejamentos desenvolvidos pela equipe, foi 

montado um conteúdo programático e documento do curso com o planejamento inicial das 

aulas, atividades a serem desenvolvidas, recursos necessários e regras para participação, o 

mesmo foi elaborado e corrigido pela líder e diretorias de comunidade e qualidade. Sanadas as 
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pendências, buscaram-se parceiros chaves da área da gastronomia, nutrição, engenharia de 

alimentos e ensino, na rede de contatos diretos ou através de indicações de outros parceiros ou 

membros do time. 

 Com o aceite completo da equipe palestrantes da área de nutrição para ministrar o 

primeiro módulo e apoio da Faculdade de Administração e do Instituto Ciências Sociais 

Aplicadas, que cedeu seus espaços estruturados para as aulas teóricas, foi colocado em 

execução o módulo I do 1° Curso de Produção de Geleiras do Projeto Fiero com a 

comunidade interessada. Paralelamente a sua realização, foram procuradas outras parcerias 

relevantes para ministrar as aulas dos módulos II e III, em que através dos professores de 

engenharia de alimento Prof. Dra Vanessa Botelho e Prof. Dro Renan Chisté , conseguiu-se os 

novos palestrantes para segundo e terceiro módulo, além de espaço físico para as aulas 

práticas e auxiliares de laboratório. 

Figura 1 – Aula inaugural do curso de produção de geleia. 

 
Essa segunda etapa iniciou a aplicação das atividades ora criadas pelos membros do 

projeto, ora criada pelos palestrantes, sugeridas pela coordenação da Prof. Dra Vanessa 

Botelho. Em pouco tempo tanto membros do projeto como os palestrantes assumiram um 

papel ativo em sala de aula, sendo questionados e solicitados sempre que preciso em dúvidas 

frequentes sobre a área ou conteúdo administrado. Essa autonomia foi adquirida durante a 
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participação e o envolvimento dos acadêmicos, oportunizado pelas atividades desenvolvidas 

no projeto e no curso em si durante esse processo. 

Com todo esse trabalho foi possível observar o grande potencial do projeto 

capacitando uma nova comunidade e possibilitando uma mudança real de vida, ou seja, o seu 

verdadeiro impacto social, diferenciando-se de cursos pagos e gratuitos, devido seu conteúdo 

ser completo e de aplicação sem custos aos alunos e custos reduzidos para o projeto. 

Sendo assim, observou-se a funcionalidade de um projeto social e sua inserção de 

forma efetiva na comunidade além do desenvolvimento da equipe. 

OBTENÇÃO DE NOVAS COMUNIDADES 

O curso teve como um de seus objetivos a obtenção de novas comunidades e maior 

alcance de impactados, para isso foi necessário mais do que só um planejamento do curso, 

mas também um planejamento de divulgação do projeto e seu curso visando atingir o publico 

alvo.  

No módulo I houve uma divulgação interna (time, familiares, amigos e indicações) e 

nas feiras de Belém através de visitas, devido às vagas serem limitadas em 15 vagas. Nesta 

primeira etapa foram levantados dados e 30 pessoas indicaram interesse, no entanto, apenas 

10 firmaram inscrição.  

Dentre as alunas do módulo I a Dona Bárbara se destacou no curso, conseguindo 

alcançar uma oportunidade de trabalho devido os conhecimentos obtidos no primeiro curso.  

“Durante minha entrevista de emprego para uma empresa de salgados foi 

feita uma pergunta sobre os tipos de contaminações que podem ocorrer 

dentro da cozinha, um exemplo de cada uma e como poderia evitar essa 

situação. E graças ao conhecimento que adquirir no curso de produção de 

geleias lá na federal pude responder essa pergunta, sinto que foi um grande 

diferencial para finalmente conseguir esse emprego depois de 4 anos 

desempregada. ”  (Bárbara Valente, aluna do curso de produção de geleias). 

A fim de ocupar todas as vagas disponíveis inicio do módulo II do curso e  observar de 

forma mais efetiva a busca por esse tipo de capacitação pela população metropolitana, 

buscou-se ter um maior alcance de mídia em sua divulgação, criando flyers online, buscando 
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páginas especializadas nas redes sociais e entrando em contato por meio de notas com meios 

de publicação (jornais impressos, online e tv), com isso o projeto e o curso alcançaram grande 

visibilidade na região metropolitana da Belém, devido a divulgação dos mesmos em veículos 

de grande audiência na região.  

No módulo II com 20 vagas disponíveis, alcançou o numero total de 100 interessados, 

e foram inscritos 25 alunos, segundo os critérios pré-estabelecidos de conhecimento da área 

ou curso anterior além de situação vulnerável sócio e economicamente.  

O módulo II está em processo de conclusão e teve bastante repercussão, dentro e fora 

da UFPA, e já foi material de reportagem da TV Cultura Estadual durante uma aula show, que 

contou com a participação da parceira e Chef Maria Adrina fazendo uma geleia de tucupi 

preto. Durante as aulas do segundo módulo já houve até experimentos de geleias realizados 

pelos participantes, como a Dona Eucenir Xavier que preparou uma geleia de tangerina com 

casca e cravos. 

Figura 2 – aula show com a Chef Maria Adrina e gravação da TV Cultura Pará. 

 

Figura 3 – geleias de teste produzidas pela comunidade durante o módulo II. 
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Em breve inicia-se a abertura do módulo III, portanto previamente será feito uma 

avaliação interna entre a comunidade e os participantes para verificar quais aspectos podem 

ser alterados a fim de entrar em um diálogo para atingir as meta os objetivos estabelecidos, 

sendo o principal deles de qualificar pessoas profissionalmente para produzirem geleias de 

alta qualidade e valor agregado.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme foi abordado no texto, fica claro que o conhecimento não se faz apenas 

sentados em carteiras e participando de aulas teóricas, mas sim no dia a dia, ao se planejar 

uma aula, gerenciar um setor, executar uma atividade, trabalhar em grupo, buscar 

conhecimentos em outras áreas que não a de formação, incentivar a troca de experiências e 

informações, desenvolver a multidisciplinaridade e resolver problemas. O que forma um 

verdadeiro profissional é a teoria aliada à experiência vivida.  É de fundamental importância 

que todos, sejam membros, parceiros ou comunidade, tenham contato com essa experiência de 

troca, desde a sua formação a até a o auge de sua vida profissional. 

A proposta Projeto Fiero foi desenvolver um ambiente propício para troca de 

conhecimentos e a experiência e prática, além de oferecer oportunidades ímpares a todos de 

mudança significativa profissional e empreendedora, através da formação de turmas onde a 

comunidade desenvolve a teoria e prática culinária de forma eficiente. 
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 Concomitantemente, contribui em nossa formação como profissionais nas diversas 

áreas de formação, revelando-nos uma nova visão de negócio e tendo melhores noções de 

gestão e planejamento no exercício de nossas atividades.  

Tudo isso soma para ações conjuntas importantes a curto, médio e longo prazo, no 

compromisso de todos para o desenvolvimento de competências alimentícias. Assim, é 

tamanha sua importância e reais necessidades esperaram que em um futuro breve esse Projeto 

pudesse abrir espaços para todos os estudantes colocarem em prática seu aprendizado e que se 

aproveitem a experiência para o enriquecimento da vida profissional. 

Enfim, gostaríamos de prestar nossos agradecemos membros do time, parceiros e 

comunidade pelos depoimentos e contribuição semanal em nosso curso, ao apoio do Instituto 

de Ciências Sociais Aplicadas, do time Enactus UFPA e da Universidade Federal do Pará, que 

contribui no desenvolvimento do trabalho, mostrando-nos a importância de desenvolver esse 

tipo de projeto, bem como agradecer a Cargill apoio financeiro. 
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