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RESUMO: O projeto de ensino do Instituto Federal de Roraima é responsável pelo fomento de 

atividades práticas que diversifiquem o ensino aprendizagem dos discentes, colaborando na compra 

de equipamentos que auxiliem nesse processo. O objetivo deste projeto foi a realização de práticas 

de tecnologia do pescado e gerar produtos para degustação durante a VII Mostra Pedagógica do 

IFRR, Campus Amajari, aliando a teoria com a prática. Previamente os discentes foram 

responsáveis pelo manejo, a alimentação e biometrias mensais dos viveiros. Foi definido a 

elaboração de peixe salgado (seco e úmido), peixe defumado e filé. Para cada produto elaborado foi 

realizado a despesca de tambaqui e também a aquisição de outros peixes no comércio local. Após o 

a conclusão do conteúdo teórico, iniciava-se a preparação para a atividade prática dos produtos, 

estimulando nos alunos no planejamento do local, equipamentos e produtos necessários. Os peixes 

foram beneficiados e processados na cozinha do IFRR. Foi produzido 4 kg de pescado salgado, 1 kg 

de filé e 3 kg de pescado defumado. Todos os produtos foram apresentados durante a VI Mostra 

Pedagógica do Campus Amajari, bem como a explanação das etapas de elaboração dos produtos. 

Durante o evento foi possível perceber a valorização e interesse dos produtos processados, já que 

muitas pessoas queriam comprar. Portanto, a execução de atividades práticas de tecnologia do 

pescado possibilitou aos alunos a experiência de produzir novos produtos que podem ser ofertados 

no mercado e ainda, agregar valor ao pescado processado, despertando nos discentes uma visão 

empreendedora.      
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