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RESUMO

Considerando o aumento dos índices de Doenças Transmitidas por Alimentos, através dos perigos químicos, físicos e principalmente biológicos, 
várias discussões a respeito vem se tornando mais frequentes. Avaliar os riscos oferecidos por alimentos e desenvolver estratégias de controle 
dos mesmos, é muito importante para os serviços de alimentação, através da implantação e implementação das Boas Práticas. Desta forma, 
surgiu o Projeto de Extensão Cantinas Saudáveis Estácio, que tem como objetivo, implantar as boas práticas nestes serviços de alimentação, 
seguindo as exigências da Resolução RDC N° 216/2004 – ANVISA/MS. O Projeto Cantinas Saudáveis é desenvolvido em 10 cantinas do Centro 
Universitário Estácio do Ceará, Unidade Via Corpvs e conta com a participação de 1 professor-orientador e 18 alunos do curso de nutrição que 
atuam como estagiários. Para participação no referido projeto, foi aberto um edital de seleção que estabelecia os seguintes critérios: aprovação 
nas disciplinas de microbiologia de alimentos; higiene e legislação, administração de serviços de alimentação e capacitados em boas práticas. As 
ações do projeto foram iniciadas em outubro de 2016 através de visitas técnicas; aplicação do check list da Portaria Nº 31/2005 – SMS/Fortaleza-
CE, elaboração de relatórios com as não conformidades; capacitação dos manipuladores de alimentos em boas práticas; implantação do Selo de 
Qualidade – Cantinas Saudáveis Estácio; apresentação de trabalhos científicos; dentre outras. No período de seis meses, foram elaborados dez 
relatórios com as não conformidades identificadas nas cantinas; dez planos de ação para o atendimento às legislações vigentes; capacitação de 40 
manipuladores de alimentos; implantação do Selo de Qualidade em duas cantinas que atenderam entre 76% e 100% das boas práticas e 
apresentação de um trabalho científico, que foi premiado com menção honrosa. Portanto, o Projeto de Extensão Cantinas Saudáveis Estácio, é 
uma experiência bem sucedida que já obteve bons resultados e com a continuidade do mesmo, espera-se organizar os serviços de alimentação, 
através do atendimento às exigências das legislações pertinentes e órgãos fiscalizadores bem como, promover e proteger a saúde dos 
consumidores.
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