
EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO: FORMAÇÃO EM PLANTAS 

ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS (PANCS) 

 

TEMÁTICA:  

Encontros teóricos e dinâmicos com docentes e discentes de diversos cursos de 

graduação e pós-graduação da UNIVALI e demais colaboradores e parceiros do projeto, 

integralizando ensino e extensão na área de agroecologia, enfatizando as Plantas 

Alimentícias Não Convencionais-PANCs, através de arquivos digitais, debates, palestras 

e demais estratégias de atuação. 

 

OBJETIVO GERAL 

Formar os integrantes da equipe de trabalho do projeto de extensão Educação para 

Transformação e demais participantes na temática de PANCs- Plantas Alimentícias Não 

Convencionais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apresentar os conhecimentos fundamentais e aplicados sobre as PANCs;  

 Proporcionar a possibilidade de apresentação dos temas por iniciativa dos participantes 

do grupo; 

Desenvolver debates sobre os assuntos abordados; 

Despertar interesse a importância do consumo de alimentos orgânicos; 

Possibilitar integrações dos participantes através das aplicações culinárias das PANCs; 

Proporcionar conhecimentos sobre as aplicações medicinais das PANCs; 

 Proporcionar conhecimentos sobre as aplicações nutricionais das PANCs; 

Apresentar a importância das PANCs para o meio ambiente; 

Apresentar a importância das PANCs para o ser humano; 

Ensinar a aplicabilidade de PANCs em sistemas agroecológicos; 

 

INTRODUÇÃO 

O termo PANC foi criado em 2008 pelo Biólogo e Professor Valdely Ferreira 

Kinupp e refere-se a todas as plantas que possuem uma ou mais partes comestíveis, sendo 

elas espontâneas ou cultivadas, nativas ou exóticas que não estão incluídas em nosso 

cardápio cotidiano.  



A sigla PANC significa Plantas Alimentícias Não Convencionais. Em outras 

palavras, quer dizer “todas as plantas que poderíamos consumir, mas não consumimos”. 

Imagine todas as plantas comestíveis que existem. Uma pequena parcela delas nós 

conhecemos, produzimos e comemos no dia a dia, sendo chamadas de plantas 

alimentícias convencionais.  

As que não conhecemos, não produzimos ou consumimos pouco são denominadas 

Plantas Alimentícias Não Convencionais, ou PANC. O termo Alimentícias quer dizer que 

são plantas usadas na alimentação, como verduras, hortaliças, frutas, castanhas, cereais e 

até mesmo condimentos e corantes naturais. O termo Não Convencionais significa que 

não são produzidas ou comercializadas em grande escala, cujo cultivo e uso pode cair no 

esquecimento. Sabe aquela planta de antigamente, que hoje em dia pouca gente conhece? 

Agora ela é chamada de PANC.  

Muitas plantas estão esquecidas e já não são mais vistas como alimento. Voltar a 

consumi-las é uma forma de evitar que desapareçam do nosso cotidiano, ajudando a 

valorizar as culturas alimentares nas quais essas plantas estão presentes. Contribui ainda 

para aprendermos com os agricultores e todos aqueles que trazem essa sabedoria da roça 

e de antigamente, como muitos de nossos pais e avós que as utilizavam, embora esse 

conhecimento esteja se perdendo. 

Uma alimentação diversa e variada traz todos os nutrientes que nosso organismo 

precisa, e as PANC são um ótimo caminho para uma alimentação adequada, saudável e 

responsável. Para o ambiente, produzir uma PANC significa reconhecer espécies nativas 

cujo uso está desaparecendo e valorizar a nossa biodiversidade, porque muitas delas ainda 

são subutilizadas como alimento. Muitas plantas não convencionais, por sua resistência e 

produção variada, garantem um alimento saudável, disponível o ano todo e sem grande 

custo. 

As PANC são apenas matos ou plantas que nascem sozinhas? 

Muitas plantas não convencionais, como a serralha, a beldroega, o picão e o caruru, 

são de fato espontâneas e nascem sem que ninguém precise plantá-las. Isso é só uma 

pequena parte das plantas que podemos consumir. Incluem-se nessa lista variedades de 

plantas cultivadas, que não são espontâneas, como verduras asiáticas, hortaliças africanas 

e legumes europeus, como será visto adiante na cartilha. 

 

 



Todo mato é PANC? 

Muitas das plantas que nascem sozinhas em praças, calçadas, jardins e hortas não 

são comestíveis. Muitas são medicinais, mas não são adequadas para a alimentação 

humana. Não quer dizer que não tenham utilidade - são fonte de abrigo e alimento para 

diversos insetos e animais, como pássaros, joaninhas e borboletas, e ajudam no equilíbrio 

do ambiente. 

 

Toda PANC é um mato? Toda PANC vai para a salada? 

Na verdade, as plantas espontâneas são uma pequena parte de todas as comestíveis. 

Existem muitas que vão muito além da salada, e incluem-se nessa lista raízes, cereais, 

castanhas, temperos, legumes e frutas. 

 

Toda PANC é nativa?  

O termo PANC é um termo utilitarista - refere-se apenas ao uso alimentar. Por 

isso, uma PANC pode ser nativa ou trazida de outros países, ser espontânea ou cultivada. 

Assim, uma planta não precisa ser nativa para ser chamada de PANC. 

 

Como consumir as PANC? 

Cada planta é um ingrediente com sua peculiaridade e forma de consumo. Em 

geral, classificamos as plantas de três maneiras de preparo: 

• Plantas que são consumidas in natura, na forma de suco ou salada. Consumo similar ao 

do mamão, da alface e do pepino. 

• Plantas que podem ser consumidas tanto in natura quanto processadas, mas ficam mais 

agradáveis e saborosas quando cozidas ou refogadas. Mesma forma de preparo da 

couve, da abobrinha e da escarola. 

• Plantas que precisam obrigatoriamente passar por cozimento. Essa exigência é similar 

à da mandioca, do espinafre e da batata-doce, que devem ser consumidas cozidas. 

 

METODOLOGIA  

 

As formações propostas serão ofertadas de forma integrada, possibilitando a todos 

os participantes momentos de troca de experiências e saberes relacionados às PANC. No 

decorrer das atividades, serão apresentadas espécies de plantas nativas e seus produtos na 

alimentação - como frutas, hortaliças, pães, sucos, mudas e sementes.  



Também será oferecido práticas culinárias para ensinar a aplicabilidade na 

gastronomia; além disso, será disponibilizado um espaço na Horta orgânica experimental 

do projeto de extensão Educação para Transformação, para o cultivo das PANCs. A 

formação será desenvolvida com ênfase em educação ambiental, identificação e 

propagação das espécies apresentadas, além da elaboração de cartilhas como material de 

apoio. Por fim, busca-se incentivar os participantes a compreender a importância das 

PANCs como alimentos orgânicos e seu benefício para sua saúde e para o meio ambiente. 

 

JUSTIFCATIVA 

O maior desafio atualmente é problematizar a disfuncionalidade sistêmica das 

sociedades hegemônicas atuais, com ênfase na necessidade de mudança de paradigma 

que supere o produtivismo, as monoculturas, a vida refém do mercado de incentivo ao 

consumo fútil e insustentável. Para isso, é importante a mudança do sistema de produção 

de alimentos, sua integração com a biodiversidade e com a cultura, o que representa a 

integração com o sistema alimentar como um todo. Neste caso, damos ênfase às plantas 

da agrobiodiversidade, que incluem desde as espécies nativas ou adventícias que 

poderiam complementar a dieta ou mesmo a renda familiar. As PANCs representam 

espécies com grande importância ecológica, econômica, nutricional e cultural, que 

auxiliam uma melhor distribuição e produção dos alimentos, aliando-se à rusticidade e 

fácil manejo. Portanto, o aprendizado, o cultivo e propagação de PANCs é de suma 

importância para a agricultura orgânica, promovendo sustentabilidade para meio 

ambiente. 

 

CRONOGRAMA 2017/2  

1º Encontro - Teórico 

Horário: Das 13:30 as 18:00  

Local: D5 206 

Palestrantes: Márcia Gilmara Marian Vieira; Ana Carolina Gelschleiter Borges; 

Amanda Clemente Schlindwein 

Temáticas: Introdução as PANC: Histórico e embasamento teórico; Estudo das PANC: 

Funções, desenvolvimento, morfologia, aplicação na culinária e na agricultura: 



Capuchinha; ora-pro-nobis; taioba; caruru; folha de batata-doce; Trevo; Cará; Moringa; 

Jambu. 

Atividades realizadas: 

-13:30: Recepção dos participantes; 

-14:00: Início das apresentações 

-15:30/15:45: intervalo 

-18:00: Encerramento das atividades 

 

2º Encontro - Teórico  

Data: 11/10/2017 – Quarta-feira  

Horário: Das 13:30 as 18:00  

Local: D5 206 

Palestrantes: Márcia Gilmara Marian Vieira; Ana Carolina Gelschleiter Borges; 

Jacqueline Aldana Barreira; Micheli Soares dos Santos 

Temáticas: Estudo das PANCs: Funções, desenvolvimento, morfologia, aplicação na 

culinária e na agricultura: Grumixama; Almeirão-do-campo; Beldroega; Bertalha; Crepis; 

Dente-de-leão; Inhame; Pata de vaca; Mestruz; 

Atividades realizadas: 

-13:30: Recepção dos participantes; 

-14:00: Início das apresentações 

-15:30/15:45: intervalo 

-18:00: Encerramento das atividades 

 

 



3º Encontro - Teórico  

Data: 01/11/2017 – Quarta-feira 

Horário: Das 13:30 as 18:00  

Local: D5 206 

Palestrantes: Márcia Gilmara Marian Vieira; Ana Carolina Gelschleiter Borges; 

Fernando Henrique Prado; Thaís Micheli 

Temáticas: Estudo das PANCs: Funções, desenvolvimento, morfologia, aplicação na 

culinária e na agricultura: Picão; Serralha; Tansagem; Urtigão-de-baraço; Hibiscus; Ipê 

amarelo; Maracujá do mato; Taia; Feijão Gandu; Chapéu de couro. 

Atividades realizadas: 

-13:30: Recepção dos participantes; 

-14:00: Início das apresentações 

-15:30/15:45: intervalo 

-18:00: Encerramento das atividades   

* Pode haver aumento de espécies estudadas, devido demanda das discussões nos dias de 

formação. 

PALESTRANTES: breve apresentação 

Amanda Clemente Schlindwein: Graduação em andamento em Ciências Biológicas. 

Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI, Brasil. Atualmente é EXTENSIONISTA da 

Universidade do Vale do Itajaí. Tem experiência na área de Biologia Geral. 

Ana Carolina Gelschleiter Borges: Atualmente é Graduanda do curso de Ciências 

Biológicas na Universidade do Vale do Itajaí, bolsista no projeto de extensão Educação 

para Transformação: meio ambiente, saúde e gênero. Cujo o objetivo é promover 

educação popular em saúde, meio ambiente, e relações de gênero para o desenvolvimento 

social, econômico e ambiental da agricultura familiar estimulando a participação cidadã 

como estratégia de mudança e autonomia, na Universidade do Vale do Itajaí. 



Fernando Henrique Prado: Possui graduação em Agronomia pela Universidade 

Estadual de Londrina (2014), capacitado em Perícia Judicial Ambiental promovido pelo 

Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina e pelo Curso de Especialização em Economia 

Ambiental: Valoração, Licenciamento, Auditoria, Educação e Perícia da Universidade 

Estadual de Londrina (2016) e aluno de Especialização em Análise Ambiental pela 

Universidade do Vale do Itajaí (2016). Voluntário no projeto de extensão Educação para 

Transformação: meio ambiente, saúde e gênero. 

Jacqueline Aldana Barreira: Graduação em andamento em Ciências Biológicas. 

Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI, Brasil. Atualmente é EXTENSIONISTA da 

Universidade do Vale do Itajaí.  

Márcia Gilmara Marian Vieira: Possui graduação como Bacharel em Química pela 

Fundação Universidade Regional de Blumenau (1994), mestrado em Química Orgânica 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (1996) e doutorado em Química Orgânica 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (2008). É docente dos cursos de graduação 

de Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Engenharia mecânica e Engenharia Elétrica da 

Universidade do Vale do Itajaí. Tem experiência na área de Química, com ênfase em 

Química Ambiental, atuando principalmente no seguinte tema: Metodologia AOX para 

Análise Ambiental e Saúde Ambiental em empreendimentos agroecológicos como uma 

ferramenta promotora da saúde. Orienta pesquisas de Iniciação Científica, trabalhos de 

conclusão de curso e dissertação de mestrado. É professora no curso de Ciências 

Biológicas, atuando na linha de pesquisa Saúde da Família na Perspectiva Interdisciplinar 

com foco no Meio Ambiente, Qualidade de Vida, Bem Estar, Agroecologia. Atualmente, 

coordena um projeto de extensão Educação para Transformação: Meio ambiente, saúde e 

gênero cujo objetivo é promover educação popular em saúde, meio ambiente, e relações 

de gênero para o desenvolvimento social, econômico e ambiental da agricultura familiar 

estimulando a participação cidadã como estratégia de mudança e autonomia. 

Micheli Soares dos Santos: Graduanda de Ciências Biológicas Bacharelado na 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI - Hoje é integrante do projeto de extensão e 

pesquisa Educação para Transformação, Meio Ambiente, Saúde e Gênero. Tem como 

objetivo atuar na pesquisa cientifica ainda não definida a área de atuação, mas está 

buscando informações e se descobrir participando de projetos e estágio. Tem foco em 

mestrado e doutorado no exterior. 



Thaís Michelli: Graduação em andamento em Ciências Biológicas. Universidade do 

Vale do Itajaí, UNIVALI, Brasil. Atualmente é EXTENSIONISTA da Universidade do 

Vale do Itajaí. 

PUBLICO ALVO:  

Docentes e Discentes da graduação e pós-graduação de diversos cursos como 

Ciências Biológicas, Jornalismo, Direito, Análise Ambiental, Engenharia Ambiental e 

Sanitária, Engenharia Civil, Oceanografia, Nutrição, Enfermagem entre outros; docentes, 

especialistas e os bolsistas, voluntários, colaboradores e parceiros do projeto de extensão.  

LOCAL UNIVALI 

Universidade do Vale do Itajaí  

FACILITADORES:  

Márcia Gilmara Marian Vieira, Oscar Benigno Iza, Amanda Clemente 

Schlindwein, Igor de Santana Sousa Bittencourt, Ana Carolina Gelschleiter Borges, 

Micheli Soares dos Santos, Jacqueline Aldana Barrera Thaís Michelli Campi, Fernando 

Henrique Prado, Anthony de Oliveira Silveira. 


