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RESUMO: Este projeto tem por objetivo desenvolver uma plataforma que ajude as pessoas que não
sabem cozinhar e, ao mesmo tempo, conecte-as aos empreendedores locais que fazem delivery dos
ingredientes. A proposta deste projeto de extensão surgiu a partir da constatação de que a pandemia do
Covid-19 e a urgente necessidade de isolamento social como a única forma (até o momento) de
quebrar a cadeia de transmissão do virus, mudou drasticamente a rotina das famílias brasileiras. A
quarentena está impondo muitos desaﬁos tais como: trabalhar em casa, ensinar e entreter as crianças
e até mesmo criar elaborar as refeições da família. Esta última tarefa requer que as nossas habilidades
culinárias sejam colocadas em prática, ou mesmo, adquiridas rapidamente. Além da falta de habilidade
culinária, percebe-se também uma falta de capacidade de planejar as refeições, ou seja, quanto tempo
será gasto na preparação da refeição, como usar racionalmente os alimentos disponíveis e
reaproveitá-los em outras refeições e avaliar o custo benefício de cozinhar (RIBEIRO, 2020). Foi
pensando em ajudar essas pessoas que surgiu a plataforma Rango em casa. A ideia inicial consiste em
fazer uma curadoria de receitas simples e saborosas, com ingredientes baratos e de fácil acesso, já
existentes na internet (principalmente no youtube). Além dessa curadoria de vídeos, pensou-se
também em disponibilizar um cadastro de fornecedores que fazem delivery de ingredientes para que,
realmente, as pessoas não precisem sair de casa.

