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A elaboração de alimentos processados a nível artesanal tem sido uma
possibilidade de reforçar a renda de muitas famílias no Brasil. Além da geração de
renda, essa atividade pode contribuir para uma maior independência financeira de
indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A UFSJ-CSL está
localizada no bairro Itapuã II, em Sete Lagoas, uma região carente onde também se
encontra a ONG PLEC - Projeto Local de Envolvimento Comunitário, que
desenvolve diversas atividades sociais pra o bairro, com projetos voltados para
agricultura urbana, reciclagem e alimentação empreendedora. É nesse cenário que
se insere essa proposta de programa, que tem como principais parceiros o
Departamento de Engenharia de Alimentos da UFSJ, o Grupo de Estudos em
Tecnologia de Alimentos (GETEAL) e o PLEC. O PRÓ-ALI UFSJ tem como principal
objetivo capacitar mulheres residentes no bairro Itapuã II, em Sete Lagoas-MG, a
atuarem no processamento de alimentos, visando obter produtos de alta qualidade e
seguros para o consumo, com valor agregado e, que possam contribuir para a
geração de trabalho e renda por esse público alvo. O programa está fundamentado
inicialmente em estratégias de ensino sobre a produção de alimentos, abordando
assuntos específicos da higiene e Boas Práticas de Fabricação. Em seguida, serão
oferecidos cursos práticos de capacitação e produção alimentícia a nível artesanal,
organizados em quatro áreas de produção: i) panificação; ii) processamento de
carnes e derivados; iii) processamento de frutos e hortaliças e; iv) processamento
de produtos lácteos. As atividades apresentadas foram elaboradas em parceria com
a ONG e serão executadas por docentes, bolsistas e voluntários do curso de
Engenharia de Alimentos da UFSJ. Nos cursos práticos, além de produtos
tradicionais, também será estimulado o desenvolvimento de formulações mais
saudáveis, com adição de fibras, valorização de frutos tropicais e do cerrado
disponíveis na região, dentre outros.


