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Resumo
Este projeto foi elaborado em conjunto por pesquisadores de dois Grupos de Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná: Grupo de

Estudo e Pesquisa em Segurança Alimentar (GEPSA) e Grupo de Estudos Territoriais (GETERR). Está fundamentado na percepção quanto a

importância da cultura, do patrimônio e do saber-fazer, existentes no território Sudoeste do Paraná – de base tradicional na agricultura

familiar e pequenas propriedades. Neste sentido, a proposta considera os sistemas produtivos familiares e a necessidade de melhoria da

qualidade da produção agroindustrial, no que se refere às boas práticas de produção, ao mesmo tempo em que respeita a cultura e as

práticas tradicionalmente utilizadas pelos agricultores. A melhoria de qualidade é importante para impulsionar a comercialização e

consequentemente contribuir para reprodução econômica e social dessas famílias, mas é também importante para o autoconsumo. Há, ainda,

a compreensão da importância de trabalhar junto com os agricultores familiares o fortalecimento de seu modo de vida, enquanto fator

fundamental para a promoção da segurança alimentar aliada ao desenvolvimento sustentável.

Desenvolver atividades de pesquisa e de extensão tecnológica na área de Segurança Alimentar e Nutricional no sentido de contribuir para o

desenvolvimento cientifico e tecnológico. Ainda, contribuir para ampliar os debates no que se refere às dimensões culturais, sociais,

territoriais e políticas, proporcionando ao público alvo aprofundar nos temas vinculados à Segurança Alimentar. É também objetivo geral

desta proposta proporcionar aos estudantes de graduação a inserção e a familiaridade com a pesquisa e com extensão.

Objetivo Geral

Curso com temáticas voltadas à segurança alimentar e nutricional e Tecnologias sociais e de produção - de cunho teórico e prático - com

carga horária de 160 horas, dividido em 08 módulos temáticos.

• Módulo 1 – A importância do território e dos sujeitos para a autonomia produtiva e de comercialização nas práticas agroecológicas.

• Módulo 2 – Segurança Alimentar e Nutricional com enfoque na Produção Segura de Alimentos - Microbiologia; (Teoria e Prática)

• Módulo 3 – Cooperativismo e o Papel das Redes Curtas e Longas de Comercialização Agrícola

• Módulo 4 - Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) em todas as operações e processos

tecnológicos de produção de alimentos, no entanto com enfoque para a agricultura familiar de pequeno porte: aquisição,

armazenamento/estocagem processamento e Rotulagem Geral e Nutricional dos Produtos Alimentícios (Teoria e Prática).

• Módulo 5 – Cultura e Alimentação, Soberania, Segurança alimentar e políticas públicas.

• Módulo 6 – Boas Práticas de Fabricação - Higiene ambiental e nas etapas de preparação/processamento de alimentos/ Consumo

sustentável.

• Módulo 7 – A Experiência em Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional voltadas à territórios Locais na Argentina.

• Módulo 8 - Boas Práticas Agrícolas (BPA) sobre Qualidade na Pós-Colheita de Frutas, Hortaliças e Grãos/Leguminosas e Cereais ,

abrangendo todas as etapas desde a colheita, armazenamento, distribuição, comercialização e consumo.

Curso de Qualificação

• Realização de “oficinas” para informar sobre formas de manejo armazenamento de grãos/leguminosas;

• Realização de oficina nos locais (nas condições locais) sobre formas de manejo na pós- colheita de frutas e hortaliças, pós-colheita em

toda a cadeia até nos locais de comercialização e consumo na propriedade familiar.

• Realização de curso sobre produção artesanal de pães e outros produtos da agroindústria, visando sugerir tecnologias e melhoria da

qualidade dos produtos sem desconsiderar a cultura produtiva;

• Identificar os locais de comercialização de frutas e hortaliças, grãos/leguminosas e produtos processados dos agricultores familiares;

• Discutir e sugerir aos agricultores familiares novas tecnologias de organização do espaço de comercialização de frutas e hortaliças,

grãos/leguminosas e produtos processados;

• Elaborar a informação nutricional de frutas e hortaliças; grãos/leguminosas e produtos processados de acordo com as normas nacionais

vigentes para os locais de comercialização;

• Acompanhar os agricultores familiares nos locais e comercialização e sugerir inovações nas suas relações de consumo com base na

sustentabilidade;

• Contribuir para agregar valor econômico e social aos produtos in natura e processados pelos agricultores familiares.

Extensão Tecnológica 


