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Identificação do Curso  
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1- Contexto Geral 
 

1.1- Apresentação  
 

A discussão sobre o Projeto Pedagógico de um 
Curso (PPC) deverá estar em contínuo desenvolvimen-
to, adaptando às necessidades do mercado de trabalho, 
que cada vez mais necessita de profissionais capacitados 
e em sintonia com as novas tecnologias. Consiste que o 
mesmo não envolva apenas a mera inclusão de conteú-
dos, disciplinas ou componentes curriculares, mas tam-
bém uma discussão mais ampla, buscando soluções para 
os problemas diários sobre o ensino superior da atuali-
dade. Nesse sentido, o PPC do curso superior de Bacha-
relado em Ciência e Tecnologia de Alimentos do Insti-
tuto Federal Goiano – Campus Urutaí constitui-se em 
um instrumento fundamental na determinação e seleção 
de prioridades educacionais, para a evolução harmônica 
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e qualitativa do ensino na área de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos. 

1.2- Histórico 

  

1.2.1- Histórico do Instituto Federal 
Goiano 

 
 O Instituto Federal de Educação, Ci-

ência e Tecnologia Goiano, criado em 29 de dezembro 
de 2008, pela Lei n. 11.892 de 29 de dezembro de 2008, 
é fruto do rearranjo e da expansão da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica iniciados em abril 
de 2005, juntamente com outros 37 Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia. O IF Goiano é uma 
Instituição de Educação Superior, Básica e Profissional, 
pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de 
educação profissional e tecnológica nas diferentes mo-
dalidades de ensino, com base na conjugação de conhe-
cimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 
pedagógicas. 

Resultado da junção dos antigos Centros Fede-
rais de Educação Tecnológica (CEFETs) de Rio Verde e 
Urutaí (juntamente com sua respectiva Unidade de En-
sino Descentralizada de Morrinhos) e da Escola Agro-
técnica Federal de Ceres (EAFCE), ambos provenientes 
das antigas Escolas Agrotécnicas Federais, o IF Goiano 
é uma autarquia Federal detentora de autonomia admi-
nistrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 
disciplinar, equiparado às Universidades Federais.  

No seu processo instituinte estão presentes na 
composição de sua estrutura organizacional: uma Reito-
ria localizada em Goiânia, o Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica de Rio Verde, o Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Urutaí, a Escola Agrotécnica 
Federal de Ceres e as Unidade de Educação Descentra-
lizada de Morrinhos que, por força da Lei, passaram de 
forma automática, independentemente de qualquer for-
malidade, à condição de Campus da nova instituição, 
passando a denominar-se respectivamente: Campus Ce-
res, Campus Morrinhos, Campus Rio Verde, Campus 
Urutaí e recente criado o Campus Iporá. Ressalta-se que 
em foram criando ainda mais 07 campus: Campus Pos-
se, Campus Campos Belos, Campus Trindade, Campus 
Avançado Hidrolândia, Campus Avançado Cristalina, 

Campus Avançado Ipameri, Campus Avançado Catalão, 
localizados respectivamente nos municípios de Posse, 
Campos Belos, Trindade, Hidrolândia, Cristalina, Ipa-
meri e Catalão, totalizando 12 (doze) campi. 

 

1.2.2- Histórico do Campus Urutaí 
 
O Campus Urutaí foi criado pela lei 1.923 de 

28 de julho de 1953, com a denominação de Escola 
Agrícola de Urutaí - GO nas instalações da antiga 
Fazenda Modelo, oferecendo o Curso de Iniciação 
Agrícola e de Mestre Agrícola. O Decreto no 53558 de 
13/02/64 alterou a denominação de Escola para Ginásio 
Agrícola de Urutaí-GO. A partir de fevereiro de 1970, o 
estabelecimento recuperou suas condições de Ginásio 
Agrícola e, posteriormente, em 21/12/77, foi autorizado 
a funcionar com o Curso Técnico em Agropecuária em 
nível de 2° Grau, com a denominação de Escola 
Agrotécnica Federal de Urutaí, conforme portaria nº 32, 
de 21/12/77. 

Em 1993, a então Escola Agrotécnica Federal 
de Urutaí-GO foi constituída sob a forma de Autarquia 
Federal. Por meio da portaria no 46, de 13 de janeiro de 
1997, o então Ministro da Educação e do Desporto 
autorizou a Escola Agrotécnica Federal de Urutaí-GO a 
promover o funcionamento da Unidade de Ensino 
Descentralizada – UNED de Morrinhos - GO, hoje 
campus do Instituto Federal Goiano. Em 1999, foi 
implantado o Curso Superior de Tecnologia em 
Irrigação e Drenagem, curso este que credenciou a 
Instituição junto ao MEC para o processo de 
Cefetização, o que ocorreu em 16 de Agosto de 
2002. 

O Campus Urutaí está localizado na região 
sudeste do estado de Goiás, a 170 km da capital do 
estado e 300 km da Capital Federal, com uma área 
total de 512 ha, subdividindo em 02 Fazendas, 
denominadas Palmital e Pedra Branca. As 
principais atividades econômicas da região se 
baseiam na agropecuária, com destaque para as 
culturas de soja, arroz, milho, algodão e a criação 
de gado de leite e corte, bem como na 
agroindústria, transformação de carnes e 
subprodutos e laticínios para consumo e 
exportação. 

 



 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
Bacharelado 

 

10  
 

1.3- Justificativa da Implantação do Curso 
De acordo com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do IF Goiano 
2014-2018, uma das finalidades da instituição é 
promover a integração e a verticalização da 
educação básica à educação profissional e superior, 
otimizando a infraestrutura física, os quadros de 
pessoal e os recursos de gestão. Baseado nesse 
documento a proposta do Bacharelado em Ciência 
e Tecnologia de Alimentos está sendo estruturado 
sob as bases do curso já existente neste Campus, 
Tecnologia em Alimentos e portanto utilizará da 
infraestrutura e do corpo docente já instalados. 
Visando atender a verticalização e integração da 
educação profissional à educação superior o curso 
uma opção potencial para os estudantes do curso 
Técnico em Agropecuária oferecido pelo Campus. 
Na área agrícola, o IF Goiano tem experiência 
historicamente consolidada em função de sua 
concepção original como instituição de vocação 
agroindustrial. A indústria sofreu uma grande 
evolução nas últimas décadas. A população 
brasileira migrou fortemente dos alimentos in 
natura para os processados. Dos alimentos 
consumidos no país, 85% passam por algum 
processamento industrial. Além disso, a indústria 
também tem explorado, de forma crescente, novos 
nichos de produtos, como os alimentos e bebidas 
funcionais e dietéticos. Ao mesmo tempo em que 
representam grandes oportunidades, os 
crescimentos do consumo de produtos de maior 
valor agregado exigem das empresas um maior 
nível tecnológico e de gestão. Estes dados 
enfatizam a crescente demanda do setor de 
produção de alimentos, que vai de encontro com a 
oferta de profissionais qualificados na área de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos. Segundo 
Associação Brasileira das Indústrias de 
Alimentação (ABIA), o faturamento das empresas 
do setor somou R$ 562 bilhões em 2015, sendo R$ 
452,8 bilhões em alimentos e R$ 109,1 bilhões em 
bebidas, demonstrando avanço com relação aos 
últimos 5 anos. 

No Brasil, o agronegócio representa o 
segmento mais significativo de nossa indústria, 
correspondendo a 34% do PIB nacional, gerando 
37% dos empregos e sendo responsável por 42% 
das nossas exportações. Atualmente, os fabricantes 
de produtos alimentícios têm suas atividades 
voltadas à inovação e com isso têm investido 
constantemente em pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, visando sempre à qualidade de seus 
produtos (RAMOS et al., 2006). O setor 
alimentício vem contribuir com esse 
desenvolvimento, por meio da agregação de 
valores ao produto, inserção de profissionais no 
mercado de trabalho e interação entre comunidade 
e instituições de ensino. 

A região Centro-Oeste é ampla em dimen-
são territorial e adequada à produção agropecuária, 
propiciando abundância de matérias-primas de 
produtos alimentares. O setor de produtos alimen-
tares tem apresentado uma crescente participação 
nas atividades industriais da Região, tanto em nú-
mero de estabelecimentos quanto de empregados, 
existindo, portanto, no Centro-Oeste um número 
significativo de empresas operando na industriali-
zação de alimentos. Dessa região o Estado de Goi-
ás encontra-se em franco desenvolvimento econô-
mico e social, contando com uma política de indus-
trialização de caráter descentralizador, a qual tem 
como suporte os programas desenvolvimentistas 
como, Fundo de Participação e Fomento à Indus-
trialização de Goiás, Condomínio Industrial, Dis-
tritos Agroindustriais, Polos de Desenvolvimento 
Empresarial do Centro-Oeste, Desenvolvimento de 
Arranjos Produtivos Locais (APL’s), Desenvolvi-
mento de Cadeias Produtivas, dentre outros.  

Segundo o IBGE, a crescente participação 
do Estado de Goiás na transformação industrial do 
Brasil perpassa pelas indústrias de atomatados; 
tortas; bagaços; farelos ou outros resíduos; da ex-
tração do óleo de soja; das carnes industrializadas 
bovina, suína e de frango; do leite e seus deriva-
dos; do álcool etílico, anidro e hidratado e dos 
adubos e fertilizantes, entre outros.  

No sudeste goiano, a agroindústria teve 
expansão significativa, atraída pela disponibilidade 
de grãos e carne bovina, oferta de mão de obra, 
proximidade do mercado consumidor, condições 
climáticas, infraestrutura e, sobretudo, pelas políti-
cas adotadas pelo Governo no sentido de estimular 
o desenvolvimento do Estado. A produção de lác-
teos, por exemplo, está presente em muitos dos 
municípios goianos e a busca por áreas fornecedo-
ras de matéria-prima com baixo custo de produção 
tem motivado a instalação de indústrias processa-
doras de aves e suínos, propiciando expansão des-
tas atividades. A necessidade de matéria-prima por 
parte da indústria constituiu um vínculo forte e 
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formal com os produtores através do sistema de 
integração, garantindo rentabilidade ao setor. 

O IFGoiano campus Urutaí localiza-se na 
mesorregião do Sul Goiano e em suas proximida-
des podem ser encontrados muitos polos industriais 
que justificam a formação de profissionais na área 
de Ciência e Tecnologia de Alimentos, que possam 
colaborar com essas indústrias, dando suporte co-
mo mão de obra qualificada, alguns exemplos: 

− FRIATO: instalada em um complexo in-
dustrial verticalizado com incubatórios, 
granja de matrizes e recria, fábricas de ra-
ção e de industrializados, a Friato é uma 
das maiores produtoras e exportadoras de 
carne de frango do mundo e está a cerca de 
20 km do campus, na cidade de Pires do 
Rio-GO, da qual o IFGoiano campus Uru-
taí recebe muitos alunos. Tem a missão de 
produzir frangos e derivados para os mer-
cados interno e externo, gerando renda pa-
ra funcionários, desenvolvimento para a 
região e sustentabilidade para a empresa. 

− CARAMURU: Por meio de diversas linhas 
de produtos naturais à base de soja, milho, 
girassol e canola, o Grupo atende consu-
midores de diversas regiões do Brasil, 
além de fornecer matéria prima para fabri-
cantes de massas, biscoitos, snacks, corn 
flakes e outros segmentos, como cervejari-
as, mineradoras e a indústria de ração. Está 
localizada no município de Ipameri-GO a 
37 km do campus. 

− LATICÍNIOS JL VALEZA: cerca de 300 
mil litros diários de leite advindos de pro-
dutores da região, gera a produção anual 
de 15 mil toneladas/ano de produtos deri-
vados do leite, distribuídos mais de 70 
itens entre queijos e requeijões, com forte 
presença nos principais mercados do país. 
Está a 57 km do campus, na cidade de Ori-
zona-GO, inclusive cidade da qual o IF-
Goiano campus Urutaí recebe muitos alu-
nos anualmente. 

− LATICÍNIOS PIRACANJUBA: a empresa 
já é uma das 5 maiores indústrias de laticí-
nios do Brasil e vem recebendo importan-
tes reconhecimentos nacionais e internaci-
onais, relacionados à marca, aos produtos e 
à sua gestão, fundamentada em valores só-
lidos, como ética, valorização das pessoas 
e responsabilidade socioambiental. O Lati-

cínio Piracanjuba está a 125 km do campus 
Urutaí, na cidade de Bela Vista. 

− CONSERVAS ODERICH: é uma indústria 
de alimentos 100% brasileira, que atua no 
mercado nacional e internacional com pro-
dutos em conserva tais como: atomatados, 
compotas, carnes, vegetais e alguns mo-
lhos. Está localizada também na cidade de 
Orizona a cerca de 57 km do campus tam-
bém na cidade de Orizona. 

− OLVEGO- Óleos Vegetais de Goiás: reali-
za o armazenamento, esmagamento e 
transporte da soja produzida. Atualmente a 
Olvego possui capacidade estática para 
armazenamento de 50.000 toneladas de so-
ja, 7.000 toneladas de farelo de soja e 
1.500 toneladas de óleo de soja bruto de-
gomado. O esmagamento de soja chega a 
1000 toneladas/dia, proporcionando 100 
empregos diretos. Está a cerca de 20 km 
do campus Urutaí, na cidade de Pires do 
Rio. 

− SAKURA: única empresa no mundo que 
detém em escala industrial a fermentação 
da soja e do milho, além de possuir um 
histórico de pioneirismos, como o lança-
mento do molho de soja em embalagens 
PET, do molho de soja light e das conser-
vas vegetais em embalagem abre-fácil, 
dentre vários outros casos de sucesso. Está 
localizada no município de Ouvidor a 112 
km do campus. 
 Diante do desenvolvimento do 

setor industrial e da indústria de alimentos, em 
específico, principalmente no estado de Goiás, e 
também diante da região sul Goiana ser um polo 
industrial, com diversas possibilidades dentro da 
área de Alimentos, o Curso de Bacharelado em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos vem como 
apoio. E tem o intuito de formar profissionais mais 
abrangentes, com visão global e estratégica do 
setor industrial, aptos a atuarem de maneira 
dinâmica na cadeia produtiva de alimentos, com 
formação voltada para a aplicação, 
desenvolvimento e difusão de tecnologias, 
gerenciamento do processo de produção e 
desenvolvimento da capacidade empreendedora, 
integrando conhecimentos voltados a gestão 
industrial e de pessoas além, da interface do 
processo de inovação tecnológica. 

Por fim, levando-se em consideração a 
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tradição de oferta de cursos na área de alimentos, a 
infraestrutura existente e a qualificação do corpo 
docente do campus Urutaí também nesta área, 
justifica-se a criação do Curso de Bacharelado em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

1.4- Área de Conhecimento 
 

Área do Conhe-
cimento:                                    

Ciências Agrárias 

Eixo Tecnológi-
co: 

 

Ciência e Tecnologia de Ali-
mentos 

1.5- Nível: Superior 

1.6- Modalidade: Presencial 

1.7- Carga Horária Total: 3.216 horas 
 

1.8- Duração Prevista 
A duração do curso será de oito  semestres (04 

anos). A hora aula equivale a 60 minutos. O ano letivo é 
de 200 dias, sendo 100 dias no primeiro semestre e 100 
dias no segundo no semestre. Cada semestre é composto 
por 20 semanas. Cada crédito corresponde a 1 hora au-
la/semana (60 minutos). 

1.9- Tempo Integralização do Curso 
A integralização do curso obedece ao disposto 

no capítulo XIII, artigos 133 e 134 do Regulamento dos 
Cursos de Graduação do IF Goiano refere-se ao cum-
primento: 

I. Das disciplinas; 
II. Do trabalho de curso; 
III. Das atividades complementares previstas 

nesse PPC; 
IV. Do estágio curricular e; 

V. De quaisquer outras atividades previstas 
como componente obrigatório. 

O tempo mínimo e máximo para a integraliza-
ção do curso é: 

Mínimo: 08 semestres  
Máximo: 14 semestres 

1.10- Habilitação  
 

Bacharel em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 

1.11- Periodicidade da Oferta: Anual 
 

1.12- Turno : Integral (diurno) 
 

1.13- Número de Vagas Ofertadas por 
Curso : 40 vagas 

1.14- Períodos: 8 períodos 

2- Requisitos de Acesso ao 
Curso 

O ingresso do aluno ocorrerá conforme descrito 
no Capítulo V “Das Formas de Ingresso” do Regula-
mento dos Cursos de Graduação do Instituto Federal 
Goiano. Os artigos 8º ao 14º do Regulamento dos Cur-
sos de Graduação do IF Goiano aprovado na Resolução 
nº 001/2016 de 18 de janeiro de 2016, especificam que: 

Art. 8 - O ingresso poderá ocorrer das seguintes 
formas:  

I. processo seletivo;  
II. reingresso;  
III. transferência;  
IV. transferência ex-offício;  
V. portador de diploma;  
VI. convênio, intercâmbio ou acordo cultural.  
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Parágrafo único - As especificidades dos gru-
pos atendidos no Art. 8º - VI constarão em programas 
específicos de acesso e permanência do IF Goiano. (al-
terado)  

Art. 9º - As formas de ingresso tratadas neste 
capítulo serão concedidas quando o candidato apresen-
tar, via coordenação de registro acadêmico (ou equiva-
lente), toda a documentação exigida e tenha se classifi-
cado dentre as vagas previstas no processo seletivo ao 
qual está concorrendo.  

3- Local de Funcionamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-

nologia Goiano – Campus Urutaí. Rodovia Geraldo 
Silva Nascimento, Km 2,5, Zona Rural,  CEP 75790-
000, Urutaí/GO. 
 

4- Organização Curricular  
Não há Diretrizes Curriculares Nacionais 

específicas para o Curso de Bacharelado em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, em virtude 
disso, foi criado o Fórum sobre Formação 
Acadêmica e Atuação do Profissional em Ciências 
dos Alimentos (FOCAL) para elaboração desta 
proposta, por iniciativa do curso da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - 
ESALQ.  

4.1- Objetivo Geral 
Proporcionar aos alunos uma formação 

sólida através de conhecimentos técnicos da 
Ciência e Tecnologia de Alimentos vinculados às 
práticas agroindustriais numa visão crítica e 
criativa na identificação e resolução de problemas, 
considerando seus aspectos ambientais, sociais, 
políticos econômicos e culturais. 

4.2- Objetivos Específicos 
• O núcleo de conteúdos básicos 

propicia o embasamento teórico 
necessário para que o futuro 
profissional possa desenvolver 
seu aprendizado. 

• O núcleo de conteúdos 
profissionalizante é composto por 
campos de saberes destinados à 
caracterização da identidade do 
profissional. 

4.3- Perfil Profissional 
 

O Bacharel em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, formado no Câmpus Urutaí exercerá 
suas atividades de maneira ética e competente, 
tendo atuação crítica e criativa na identificação e 
resolução de problemas, atendendo às demandas 
locais e regionais. O profissional é estimulado a 
desenvolver senso empreendedor e a atuar com 
responsabilidade social e ambiental sustentável. 
Compete ao Bacharel em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos desempenhar as seguintes atividades 
profissionais: 

 
• Exercer atividades no processamento e 

conservação de alimentos de origem 
vegetal e animal. 

• Pesquisar e desenvolver produtos 
alimentícios; 

• Desenvolver e implementar 
programas da garantia da qualidade de 
alimentos; 

• Gerenciar laboratórios em indústrias 
de alimentos ou em serviços de apoio 
ao setor de alimentação; 

• Gerenciar projetos agroindustriais nos 
aspectos tecnológicos, econômicos, 
ambientais e de rastreabilidade; 

• Assessorar ou prestar consultoria em 
desenvolvimento de produtos alimentícios, 
capacitação de pessoal, qualificação de 
fornecedores, auditorias, gestão de 
programas de garantia da qualidade e 
adequação à legislação; 
• Atuar no sistema de vigilância 

sanitária e epidemiológica; 
• Desenvolver programas de educação 

para o consumo e produção de 
alimentos; 

• Elaboração de rotulagem para 
produtos alimentícios; 

• Adequação das empresas quanto a 
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legislação vigente; 
• Atuar no setor varejista e de serviço 

de alimentação; 
• Atuar na área comercial e centrais de 

abastecimento e distribuição; 
• Monitorar processos que visem à 

segurança alimentar e nutricional. 

4.4- Legislação que Regulamenta a 
Profissão  

 

Resolução 257 de 29.10.2014 do Conselho Regio-
nal de Química  

 

 

4.5- Matriz Curricular 
 

4.5.1- Componentes Curriculares 
A organização curricular do Curso Superior de 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos está 
fundamentado no fórum sobre Formação Acadêmica e 
Atuação do Profissional em Ciências dos Alimentos 
(FOCAL) por iniciativa do curso da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” - ESALQ por não haver 
diretrizes curriculares nacionais específicas para o cur-
so; nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei nº 10.639 de 
09 de janeiro de 2003; Lei nº 11.645 de 10/03/2008; 
Parecer CNE/CP nº 03 de 10/03/2004, Resolução 
CNE/CP nº 01 de 17/06/2004); nas Políticas de educa-
ção ambiental (Lei nº 9.795, de 27/04/1999 e Decreto nº 
4.281 de 25/06/2002 – Resolução CNE/CP nº 2/2012); 
nas Diretrizes Nacionais para educação Direitos Huma-
nos (Parecer CNE/CP nº 08 de 06/03/2012, Resolução 
CNE/CP nº 1 de 30/05/2012) e na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96). 

Os princípios previstos na legislação norteiam 
a atuação dos professores e a formação profissional do 
aluno do Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnolo-

gia de Alimentos. Dessa forma, os temas transversais 
como ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, 
trabalho e consumo, direitos humanos, além de temas 
transversais locais/específicos, no contexto regional, são 
abordados no desenvolvimento das unidades curricula-
res do curso. Neste sentido, os temas transversais per-
meiam todas as unidades curriculares, porém são abor-
dados também de maneira formal em disciplinas especí-
ficas. 

Para abordar os temas “Direitos Humanos”, 
“Educação Ambiental”, “Desenvolvimento Sustentável 
e Sustentabilidade”, “Relações Étnico-raciais”, “Histó-
ria e Cultura Afro-brasileira e Indígena”, o curso ofere-
ce a disciplina obrigatória de “Pscilogia Organizacional 
e Ética” e disciplinas optativas de “Fundamentos Filosó-
ficos na Educação” e “Fundamentos Sócio- Históricos 
da Educação”, “Libras”.  A importância das questões 
ambientais será abordada de forma contínua nas disci-
plinas obrigatórias das principais tecnologias como car-
nes, leite, vegetais, bebidas e panificação. Há também, 
disciplinas obrigatórias que tem como conteúdo original 
a tratativa ambiental como “Controle de Qualidade”, 
“Tratamento de Efluentes e Resíduos” e “Ecologia In-
dustrial”. E as disciplinas optativas como “Saúde e meio 
ambiente”, “Agroecologia”, “Avaliação de Impacto 
Ambiental” e “Gestão Integrada de Resíduos”.  Além 
disso, os temas transversais também são abordados em 
eventos acadêmicos, planejados anualmente. 

Essas temáticas serão abordadas transversal-
mente nas diversas disciplinas do curso por meio da 
correlação das temáticas centrais das disciplinas com as 
questões ambientais de direitos humanos e étnico raci-
ais. Além disso, os estudantes do curso serão provoca-
dos a participarem de eventos culturais periódicos que 
tratam desses assuntos. 

O curso é composto por 45 disciplinas obriga-
tórias e um elenco variado de disciplinas optativas e, o 
aluno tem a possibilidade de cursar disciplinas de nú-
cleo livre. Sendo disciplinas optativas, aquelas previstas 
na matriz curricular do curso e são cursadas à livre esco-
lha do estudante, observadas a disponibilidade de do-
centes e infraestrutura, e disciplinas de núcleo livre, um 
conjunto de conteúdos que objetiva garantir liberdade 
ao estudante para ampliar sua formação. Deverá ser 
composto por disciplinas eletivas por ele escolhidas 
dentre todas as oferecidas nessa categoria, no âmbito do 
IF Goiano, ou ofertadas em outras instituições através 
de programa de mobilidade acadêmica. 
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O curso Superior de Bacharelado de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos terá carga horária total de 
3.216 horas/relógio, distribuídas em 08 semestres, sendo 
2.516 horas/relógio para a carga horária total das disci-
plinas obrigatórias e 68 horas/relógio para disciplinas 
optativas do curso, 100 horas para Atividades Comple-
mentares e 238 horas para Estágio Supervisionado e 204 
horas para Trabalho de Curso. A carga horária semestral 
será ministrada em 20 semanas letivas. A Matriz Curri-
cular do curso está no Anexo I . Abaixo segue as disci-
plinas do curso de Bacharel em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, que faz parte do componente curricular. 

4.5.2- Matriz Curricular De Disciplinas 
Obrigatórias 

 
Anexo I 
 

4.5.3- Matriz Curricular De Disciplinas 
Optativas 

 
Anexo II 
 

4.6- Ementa 
 
Anexo III 
 

4.7- Utilização de Carga Horária não 
Presencial em Cursos Presenciais 
do IF Goiano 

 
O PPC do curso superior de Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos não ofertará componentes 
curriculares na modalidade semi-presencial. 

Cabe observar que as alterações neste item do 
PPC são aprovadas pelo Colegiado do Curso de Bacha-
relado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, e ratifi-
cado pela Direção de Ensino, ainda todos os documen-
tos em anexo  ao  PPC, referentes aos planos de ensino 

das disciplinas semipresenciais, devem ser aprovados 
pelo Coordenador do curso, sem a necessidade de apro-
vação de instâncias superiores.  

4.8- Critérios de Aproveitamento De 
Estudos 

A Resolução nº 07/2016/CS/IF Goiano prevê a 
possibilidade de aproveitamento de estudos pelos estu-
dantes dos Cursos de Graduação: 

Art. 89 - O aproveitamento de disciplinas será 
analisado pelo colegiado de curso, atendendo a 
legislação vigente e as normas internas do IF 
Goiano.  
§1º - O aproveitamento de disciplinas poderá 
ser concedido desde que o estudante tenha sido 
aprovado na referida disciplina, e essa tenha, 
no mínimo, 75% de semelhança na ementa, no 
conteúdo programático e na carga horária.  
§2º - Quando não cumpridos os requisitos 
mínimos para aproveitamento previsto no § 1º, 
poderá ser feita a combinação de duas ou mais 
disciplinas para alcançar o aproveitamento 
solicitado;  
§3º - O aproveitamento de componentes 
curriculares cursados em programas de 
mobilidade acadêmica será realizado 
conforme regulamento próprio. 

 
Dessa forma, aos alunos interessados, poderá 

ser concedido o aproveitamento de estudos mediante 
requerimento protocolado e dirigido à coordenação do 
curso Superior Bacharelado em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos do IF Goiano Campus Urutaí, acompanhado 
dos seguintes documentos autenticados e assinados pela 
instituição de origem: 

a) histórico acadêmico/escolar; 
b) programa(s) da(s) disciplina(s) cursada(s), 

objeto da solicitação, com carga horária. 
O coordenador do curso encaminhará o pedido 

de análise de equivalência entre ementários, carga horá-
ria e programa da disciplina para o docente especialista 
da disciplina objeto do aproveitamento, que emitirá pa-
recer sobre o pleito e o encaminhará ao Colegiado de 
Curso para emissão do parecer final que será comunica-
do à Secretaria de Registro Acadêmico. 

A análise do conteúdo será efetuada apenas no 
caso de disciplinas cuja carga horária apresentada atinja 
pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) da carga 
horária prevista na disciplina do curso pleiteado, sendo 
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assim, serão aproveitadas as disciplinas cujos conteúdos 
coincidirem em, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 
cento), com os programas das disciplinas do curso Su-
perior de Bacharelado de Ciência e Tecnologia de Ali-
mentos oferecido pelo IF Goiano Campus Urutaí. 

A análise e avaliação da correspondência de es-
tudos deverá recair sobre os conteúdos/ementas que 
integram os programas das disciplinas apresentadas e 
não sobre a denominação das disciplinas cursadas. 

Com vistas ao aproveitamento de estudos, os 
alunos de nacionalidade estrangeira ou brasileiros com 
estudos no exterior, deverão apresentar documento de 
equivalência de estudos legalizados por via diplomática. 

O pedido só será analisado, quando feito dentro 
do período previsto no calendário acadêmico do cam-
pus. 

O processo de aproveitamento de estu-
dos/disciplina para alunos de nacionalidade estrangeira 
consistirá em avaliação teórica ou teórico-prática, con-
forme as características da disciplina, realizada por uma 
banca examinadora indicada pelo dirigente da respectiva 
Unidade Acadêmica e constituída por um membro da 
equipe pedagógica e, no mínimo, dois docentes especia-
listas da(s) disciplina(s) em que o aluno será avaliado, 
cabendo a essa comissão emitir parecer conclusivo so-
bre o pleito. 

Será dispensado de cursar uma disciplina, o 
aluno que alcançar aproveitamento igual ou superior a 
6,0 pontos nessa avaliação, numa escala de 0,0 a 10,0 
pontos, sendo registrado no seu histórico acadêmico o 
resultado obtido no processo. O aluno poderá obter cer-
tificação de conhecimentos de, no máximo, 30% da 
carga horária das disciplinas do curso. 

Da mesma forma, estudantes do IF Goiano que 
participem de programas de mobilidade estudantil, fir-
mados por acordos e convênios oficiais, poderão ter 
validadas as disciplinas cursadas em outras instituições 
de ensino superior no Brasil ou no exterior. Para tanto, 
os estudantes deverão cumprir, integralmente, os requi-
sitos legais previstos nos acordos e programas e o plano 
de trabalho apresentado, ainda que este seja passível de 
alteração com autorização institucional, assim como 
cumprir as normas presentes neste documento. 

O IF Goiano Campus Urutaí incentivará a par-
ticipação nos programas oficiais de mobilidade acadê-
mica, de forma que os estudantes façam estágios e cur-
sos no exterior, colaborando, assim, com a ideia de 
promover a consolidação, expansão e internacionaliza-

ção da ciência e tecnologia por meio do intercâmbio e 
da mobilidade internacional. 

O estudante, regularmente matriculado no cur-
so Superior de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, que participar em algum dos programas de 
mobilidade acadêmica será amparado pela legislação 
vigente à época de sua realização, não se aplicando a 
esta situação os pedidos de transferência, que são en-
quadrados em normas específicas. O aluno participante 
deste programa, durante e após o afastamento, terá sua 
vaga assegurada no curso de origem, quando de seu 
retorno, lembrando que somente serão aceitas e lançadas 
em seu histórico escolar as disciplinas cursadas em ou-
tra instituição de ensino que foram aprovadas previa-
mente em seu plano de trabalho. 

Casos específicos de equivalência de discipli-
nas cursadas, durante a mobilidade, com as disciplinas 
do curso Superior de Bacharelado de Ciência e Tecno-
logia de Alimentos poderão ser analisados e discutidos, 
com emissão de parecer pelo Colegiado de Curso, desde 
que apresentem nome, carga horária e programa da dis-
ciplina objeto do pedido de estudo de equivalência. 
 

4.9. Aproveitamento de Estudos e de 
Conhecimentos Obtidos em Pro-
cessos Formativos Não Formais  

Do Aproveitamento de estudos e de conheci-
mentos obtidos em processos formativos não formais, 
consta no Regulamento de Graduação do IF Goiano, 
Seção IX - Do Exame de Proficiência, Art. 90 a 100. 

4.10. Transferências Internas e Exter-
nas  

Os pedidos de transferência terão como ele-
mento norteador as etapas e procedimentos descritos na 
Resolução nº 07/2016/CS/IF ou em outras orientações 
legais a serem determinadas no âmbito do IF Goiano. 

4.11. Conclusão do Curso (Certifica-
dos e Diplomas)  

Para obter o grau de Bacharel em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos o aluno deverá concluir com 
aprovação todos os componentes curriculares descritos 
na matriz, o Trabalho de  Curso, Atividades Comple-
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mentares e  Estágio Supervisionado Obrigatório previs-
tos neste Projeto Pedagógico de Curso. Em relação a 
expedição de Diplomas e Certificados as Normas Aca-
dêmicas dos Cursos de Graduação do IF Goiano (Reso-
lução nº 07/2016/CS/IF Goiano) disciplina: 

Art. 140 - O IF Goiano conferirá o diploma 
de graduado àqueles que concluírem todas as 
exigências curriculares estabelecidas no PPC 
de seu respectivo curso e a colação de grau 
oficial.  
Art. 141 - A expedição do diploma de cursos 
de graduação dos discentes deverá ser feita 
pelo campus de origem e o registro do 
mesmo será realizado pelo Núcleo de 
Registros Acadêmicos da Pró-Reitoria de 
Ensino do IF Goiano.  
Art. 142 - O diploma dos cursos de 
graduação deverá ser assinado pelo Reitor e 
pelo Diretor-Geral do campus de origem. 

 

5- Diretrizes Metodológicas do 
Curso  

O processo de ensino-aprendizagem constitui-
se em um processo de construção do conhecimento no 
qual professor e aluno são agentes participantes na ten-
tativa de compreender, refletir e agir sobre os conheci-
mentos do mundo. O professor, nessa concepção, busca 
favorecer um aprendizado que vá ao encontro da reali-
dade do aluno, desenvolvendo a autonomia e criticidade 
do educando. Pretende-se a formação integral e huma-
nística, aliada à formação técnico-científica, para que o 
educando seja um cidadão mais participativo e agente 
transformador em sua sociedade. 

Nesse processo, o trabalho com os conteúdos é 
proposto de forma a promover o trabalho interdiscipli-
nar (aprendizagem interdisciplinar), favorecendo a rela-
ção entre conhecimentos, de forma a tornar o aprendi-
zado mais significativo (aprendizagem significativa). 
Assim, o aluno torna-se capaz de relacionar o aprendi-
zado em sala de aula com seu universo de conhecimen-
to, experiências e situações profissionais. 

Pretende-se, também, desenvolver no educando 
uma atitude técnico-científica, ou seja, interesse em 
descobrir, saber o porquê, questionar e propor soluções, 
devendo esta atitude estar presente em todas as ativida-
des desenvolvidas no curso e ser levada pelo educando 
para sua vida profissional. 

Dessa forma, as estratégias de ensino usadas no 
Curso Superior de Bacharelado em Ciência e Tecnolo-
gia de Alimentos, para a promoção do processo de ensi-
no-aprendizagem, levam em conta os princípios meto-
dológicos para a educação profissional, descritos no 

Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto 
Federal Goiano.  

Neste documento, fica claro que a preocupação 
da Instituição não pode se resumir em qualificar o traba-
lhador, pensando apenas em competências, saberes e 
habilidades que deverão dominar, mas, de modo mais 
abrangente, como constituí-lo na totalidade de sua con-
dição de ser humano, capaz de considerar valores hu-
manistas como fundamentais, tanto para o exercício 
profissional, como para o exercício da cidadania.  

Nesta perspectiva, o processo de ensino-
aprendizagem deve estar calcado na construção e re-
construção do conhecimento, num diálogo em que todos 
envolvidos no processo são sujeitos, partindo da refle-
xão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa, 
interdisciplinar e contextualizada. O professor, portanto, 
não deve ser somente um preletor de conteúdos, mas um 
facilitador da construção de conhecimento, dentro e fora 
de sala de aula, a partir dos saberes e do contexto eco-
nômico, social e cultural dos seus alunos. O papel do 
professor, assim, assume caráter fundamental, pois de-
verá diagnosticar, adequadamente, o perfil discente e 
fazer uso de adequadas metodologias, catalisadoras do 
processo ensino-aprendizagem, sempre com foco na 
associação entre teoria e prática, proporcionando a in-
terdisciplinaridade. 

Assim, as metodologias e estratégias utilizadas 
no Curso Superior de Bacharelado de Ciência e Tecno-
logia de Alimentos envolverão: 

Aulas expositivas e dialogadas, com uso dos 
recursos audiovisuais adequados, para apresentação das 
teorias necessárias ao exercício profissional; 

Pesquisas de caráter bibliográfico, para enri-
quecimento e subsídio do conjunto teórico necessário à 
formação do aluno; 

Aulas práticas em disciplinas de caráter teóri-
co-prático, tanto para consolidação das teorias apresen-
tadas, como para o estímulo à capacidade de experimen-
tação e observação do aluno; 

Estudo de casos e exibição de filmes, com vis-
tas ao desenvolvimento do poder de análise do aluno, 
bem como de sua capacidade de contextualização, espí-
rito crítico e aplicação prática dos conteúdos apresenta-
dos; 

Estudos dirigidos para facilitação da aprendi-
zagem; 

Dinâmicas de grupo e jogos de empresa, para 
simular, de modo lúdico, desafios a serem enfrentados 
no ambiente empresarial; 

Pesquisas e produção de artigos científicos que 
estimulem o aluno a ser mais que um reprodutor de co-
nhecimentos, provocando seu espírito investigativo (ini-
ciação científica); 

Participação, como ouvinte e/ou organizador, 
em eventos, feiras, congressos, seminários, painéis, de-
bates, dentre outras atividades, que estimulem a capaci-
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dade de planejamento, organização, direção e controle 
por parte do aluno, bem como sua competência de ex-
pressão oral, não verbal e escrita; 

Atividades voluntárias de caráter solidário, jun-
to a Organizações Não-Governamentais, que possibili-
tem, tanto a aplicação prática de conteúdos apresentados 
no curso, como o exercício da responsabilidade socio-
ambiental; 

Visitas técnicas que aproximem o aluno da rea-
lidade prática e profissional;  

Avaliações de caráter prático, que colaborem 
com o processo de ensino-aprendizagem e indiquem 
necessidades de ajustes no processo; 

Atividades complementares, que enriqueçam a 
formação e acrescentem conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessárias à formação do aluno; 

Quaisquer outras atividades que viabilizem o 
alcance dos objetivos do curso em consonância com os 
princípios metodológicos da instituição. 

Tais metodologias e estratégias deverão sempre 
ser implementadas, de modo a ensejar ao aluno o “des-
pertar” para outras realidades possíveis, além de seu 
contexto atual, conscientizá-lo de seu potencial, enquan-
to elemento transformador da realidade na qual está 
inserido e evidenciar que sua imagem profissional co-
meça a ser formada desde sua vivência em sala de aula e 
não somente após a conclusão do curso. 

Por fim, é importante destacar que todo o pro-
cesso de ensino-aprendizagem inerente ao Curso Supe-
rior de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Ali-
mentos deve ser permeado pela constante atualização e 
discussão em sala de aula dos temas emergentes expres-
sos em cada componente curricular, com vistas a evitar 
a obsolescência do curso ante a dinâmica dos mercados 
e à necessidade de constante atualização do perfil dos 
profissionais de gestão na Sociedade Pós-Moderna. 
 
5.1- Orientações Metodológicas 

As metodologias de ensino devem estar de 
acordo com os princípios norteadores explicitados nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais Para Cursos de Ba-
charelado:  

Neste sentido, é importante ressaltar a impor-
tância do planejamento das ações educativas através de 
reuniões de planejamento e reuniões de área. Caberá 
ainda ao professor, em período pré-definido pela insti-
tuição, entregar seus planos de ensino, que devem con-
templar o exposto neste Projeto Pedagógico consideran-
do e utilizando de metodologias que contemplem o per-
fil do egresso, de modo que o aluno: 

Torne-se agente do processo educativo, reco-
nhecendo suas aptidões, suas necessidades e interesses, 
para que possam buscar as melhores informações; 

Desenvolva suas habilidades, modificando suas 
atitudes e comportamentos, na busca de novos signifi-
cados das coisas e dos fatos; 

Sinta-se incentivado a expressar suas ideias, a 
investigar com independência e a procurar os meios 
para o seu desenvolvimento individual e social. 

Obtenha uma consciência científica, desenvol-
vendo a capacidade de análise, síntese e avaliação, bem 
como aprimorando a imaginação criadora. 

Por fim, as metodologias de ensino no curso 
Superior de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos do IF Goiano Campus Urutaí devem contri-
buir para a formação de profissionais, cidadãos críticos, 
criativos, competentes e humanistas, assim como prega 
a missão do IF Goiano. 

Vale ressaltar que, tendo em vista a possível 
demanda de alunos com dificuldades específicas em 
determinados conteúdos e/ou disciplinas, assim como 
déficits de aprendizagem oriundos de falhas durante o 
processo de escolarização, todos os professores que 
atuam no curso oferecerão horários extras de atendi-
mento aos discentes. Tal iniciativa visa a minimizar o 
impacto que o não acompanhamento do aluno no desen-
volvimento das atividades propostas no decorrer do cur-
so tende a ocasionar em sua trajetória acadêmico-
profissional, além de ser passível de auxiliar em suas 
práticas cidadãs e cotidianas como um todo. 
 

5.2. Orientações sobre Inclusão de 
Alunos com Deficiência, Transtor-
nos Globais do Desenvolvimento e 
Altas Habilidades/ Superdotação  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) n.º 9394/96, Art. 59, e Lei 
12.796/2013, os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos com deficiência, transtornos globais do de-
senvolvimento e altas habilidades ou superdotação: 
“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessida-
des.” Cabe às instituições educacionais prover os recur-
sos necessários ao desenvolvimento dos alunos com 
necessidades educacionais específicas, garantindo aos 
mesmos o acesso, a permanência e a conclusão com 
êxito no processo educacional. 

Para isto, o Campus Urutaí conta com o Núcleo 
de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais 
Especiais (NAPNE), instituído pela Resolução CS/IF 
Goiano nº 024 de 01/03/2013, responsável por assesso-
rar e acompanhar as ações no âmbito da Educação In-
clusiva, tendo as seguintes competências: 

I - apreciar os assuntos concernentes:  
a) à quebra de barreiras no campus;  
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b) ao atendimento de pessoas com necessidades 
específicas (deficiência, superdotação/ altas habilidades 
e transtornos globais do desenvolvimento) no campus;  

c) à criação e revisão de documentos visando à 
inserção de questões relativas à inclusão na educação 
profissional e tecnológica, em âmbito interno ou externo 
do campus;  

d) à promoção de eventos que envolvam a sen-
sibilização e formação de servidores para as práticas 
inclusivas em âmbito institucional.  

II - articular os diversos setores da Instituição 
nas diversas atividades relativas à inclusão, definindo 
prioridades, uso e desenvolvimento de tecnologia assis-
tiva, além de material didático-pedagógico a ser utiliza-
do nas práticas educativas;  

III - prestar assessoria aos dirigentes dos cam-
pus em questões relativas à inclusão de pessoas com 
necessidades específicas;  

IV - estimular o espírito de inclusão na comu-
nidade interna e externa, de modo que o(a) estudante, 
em seu percurso formativo, adquira conhecimentos téc-
nicos, científicos e também valores sociais consistentes, 
que o levem a atuar na sociedade de forma consciente e 
comprometida;  

Parágrafo único. O NAPNE buscará desenvol-
ver estas atividades preferencialmente por meio de pro-
jetos de extensão. 

V - estimular a prática da pesquisa em assuntos 
relacionados à Educação Profissional Tecnológica in-
clusiva, preferencialmente por meio de parcerias;  

VI – elaborar, em conjunto com os demais se-
tores dos campus, ações de atendimento aos estudantes 
com necessidades específicas;  

VII - auxiliar, com o apoio da Direção de Ensi-
no e demais setores, a adequação curricular, conforme 
programas definidos. 

Em consonância com o NAPNE foram elabo-
radas as seguintes orientações, parte fundamental dos 
Projetos Pedagógicos de Cursos, garantindo-se o que 
determina a legislação em vigor - Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB-9394/96), a Lei nº 
13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência), a Lei nº 12.764 de 27/12/2012, que institui a 
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista; Decreto nº 7.611 
de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educa-
ção especial e o atendimento educacional especializado, 
Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que institui as 
diretrizes operacionais para o atendimento educacional 
especializado, o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 
2005, que regulamenta a Lei nº10.436, de 24 de abril de 
2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 
Libras e, as quais devem ser observadas por todos os 
envolvidos no processo educativo. 

Diante disso, os alunos com deficiência, trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des/superdotação que ingressarem no Curso Superior de 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos 
serão acompanhados pelo NAPNE que, com apoio dos 
setores de Assistência Estudantil e Pedagógico, docen-
tes, familiares e demais integrantes da comunidade es-
colar, fará uma primeira avaliação dos mesmos, enca-
minhando-os, se necessário, a outros profissionais da 
área da saúde, bem como, acompanhando-os em seu 
processo educativo, a fim de garantir a permanência e a 
conclusão do curso com êxito, dentro de suas limita-
ções, auxiliar sua inserção no mercado de trabalho e, 
sobretudo, assegurar o cumprimento da legislação naci-
onal e das Políticas de Inclusão do IF Goiano. 

6. Habilidades e Competências 
a Serem Desenvolvidas 

 

Gerenciar projetos agroindustriais nos aspectos 
tecnológicos, econômicos, ambientais e de rastrea-
bilidade; 
- Gerenciar, implantar e executar programas e fer-
ramentas de qualidade na indústria alimentícia; 
- Monitorar processos que visem à segurança ali-
mentar e nutricional; 
- Realizar, interpretar e assumir a responsabilidade 
técnica em análises químicas, físicas, bioquímicas, 
bromatológicas, microbiológicas, toxicológicas e 
sensoriais de matérias-primas, insumos e alimen-
tos; 
- Pesquisar, desenvolver e inovar processos, produ-
tos e serviços na área de Tecnologia de Alimentos; 
- Planejar e organizar o ambiente de trabalho, ga-
rantindo o bom andamento das atividades do setor, 
a saúde e o bem-estar dos colaboradores; 
- Aplicar legislação reguladora das atividades rela-
cionadas à área; 
- Contribuir para evitar a poluição e degradação 
ambiental, utilizando tecnologias e processos ade-
quados, além de aproveitar ou tratar adequadamen-
te os resíduos do processo; 
- Prestar consultoria ou assessorar em capacitação 
de pessoal, qualificação de fornecedores, auditori-
as, padrões de qualidade, normas e legislação sani-
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tárias e padrões para exportação de produtos; 
- Realizar atividade de docência em cursos da área; 
- Fiscalizar empresas do setor alimentício, quando 
prestar serviços a órgãos governamentais; 
- Realizar vendas técnicas de equipamentos e in-
sumos da área de alimentos.  

7. Atividades Acadêmicas 

7.1- Atividades Complementares 
 

 Segundo o Regulamento dos Cursos 
de Graduação do IF Goiano, atividades complementares 
são aquelas de natureza acadêmica, científica, artística e 
cultural que buscam a integração entre ensino, pesquisa 
e extensão, que não estão previstas na matriz curricular, 
mas que contribuem para a formação acadêmica e pro-
fissional dos estudantes.  Assim, os alunos serão estimu-
lados a participar de eventos, palestras, projetos de pes-
quisa, apresentação de trabalhos eventos acadêmico-
científicos, publicações de trabalhos, oficinas, minicur-
sos, entre outros.   

 Tais atividades deverão ser desenvol-
vidas no decorrer do curso dentro ou fora da instituição 
de ensino, devendo ser, nesse último caso, realizadas 
junto às comunidades locais, articulando teoria-prática e 
a formação integral do administrador. É importante en-
fatizar que as atividades complementares serão avalia-
das e aprovadas pela Coordenação de curso, com base 
em documento comprobatório em que conste obrigatori-
amente carga horária e especificações sobre as ativida-
des desenvolvidas; o Anexo V descreve quais atividades  
poderão ser aproveitadas como Atividades Complemen-
tares e suas respectivas cargas horárias.  

 O discente até o final do curso deverá 
entregar na Secretaria de Ensino Superior o registro 
acadêmico de todas as atividades complementares (total 
de100 horas), conforme Calendário Acadêmico, o re-
querimento específico para aprovação e validação, jun-
tamente com os documentos comprobatórios originais 
ou cópias autenticadas.  A autenticação de cópias pode-
rá ser dispensada no caso do documento original ser 
apresentado ao servidor da Secretaria de Ensino Superi-
or. Ressalta-se que todas as especificações dispostas no 
Capítulo XIV “Das atividades complementares” do Re-
gulamento dos Cursos de Graduação do IF Goiano de-
verão ser observadas.   
 

7.2. Estágio Curricular Supervisionado  
 

O Estágio Curricular Supervisionado atenderá 
ao disposto na Lei 11. 788, de 25 de setembro de 2008 e 
no Capítulo X, Seção V do Regulamento dos Cursos de 
Graduação do IF Goiano, sendo uma atividade acadêmi-
ca de aprendizagem profissional desenvolvida pela par-
ticipação do graduando em situações reais de vida e de 
trabalho. As atividades do Estágio Curricular Supervisi-
onado poderão ser realizadas tanto no IF Goiano como 
em outras instituições públicas ou instituições privadas 
(comércio, indústria e prestação de serviços), comuni-
dade em geral, junto a pessoas jurídicas de direito públi-
co ou privado, e em propriedades rurais, sob a respon-
sabilidade e orientação de um professor efetivo do IF 
Goiano - Campus XXXXX. O Estágio proporciona ao 
graduando a vivência de situações concretas e diversifi-
cadas em área de seu interesse profissional e promove 
articulação do conhecimento em seus aspectos teórico-
práticos e favorece o desenvolvimento da reflexão sobre 
o exercício profissional e seu papel social. 

 Conforme Art. 78 do Regulamento 
dos Cursos de Graduação do IF Goiano, os Estágios 
Curriculares Supervisionados classificam-se em: 

Estágios curriculares obrigatórios: quando in-
tegram a matriz curricular do PPC, sendo um requisito 
indispensável para a conclusão do curso; 

Estágios curriculares não obrigatórios: têm ca-
ráter de aperfeiçoamento profissional, sendo, portanto, 
opcional e poderá ser realizado tanto no período letivo 
quanto nas férias escolares, desde que não interfira no 
desempenho acadêmico. 

Art. 79. O estágio curricular não obrigatório 
poderá ser registrado, para integralização curricular, 
como atividade complementar, respeitadas as normas de 
atividades complementares constadas nesse PPC. 

A carga horária do estágio curricular supervisi-
onado do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnolo-
gia de Alimentos será de 238 h, é obrigatório e integra a 
carga horária total do curso. 

O estágio curricular supervisionado deverá ser 
realizado preferencialmente durante a etapa escolar, 
sendo iniciada a partir do cumprimento de 110 créditos 
ou no sexto semestre letivo ou posterior ao sexto semes-
tre. 

As horas de estágio curricular na forma de ini-
ciação científica integram-se à carga horária das ativi-
dades complementares. Todavia, poderão ser aproveita-
das para composição das horas de estágio curricular 
supervisionado, a pedido do aluno, acompanhado de 
parecer do profissional que o supervisionou no estágio e 
com a aprovação do Coordenador do Curso.  

Para solicitação e término do Estágio Curricu-
lar Supervisionado, o aluno deverá comparecer ao setor 
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responsável pelo estágio do Campus, indicando o local 
onde pretende realizar seu estágio. A efetivação do Es-
tágio Curricular Supervisionado será por meio da ins-
trução de um processo contendo documentos que serão 
providenciados pelo aluno junto à Diretoria de Exten-
são. 
 

7.3. Prática Profissional  
As atividades práticas do curso 

acontecerão durante o andamento de cada 
disciplina que compõe a matriz curricular. Dentre 
as principais atividades práticas previstas no 
processo de ensino e aprendizagem, constam: 

Aula prática: módulo de atendimento com 
duração estabelecida, envolvendo atividades 
práticas, ou teóricas e práticas, na sala de aula, 
laboratório de informática ou espaço alternativo, 
conforme programação feita pelo professor e 
previsão nos projetos de curso.  

Visita técnica: visita orientada de alunos e 
professores a ambientes externos as salas de aula, 
com intuito de explorar o conhecimento prático. A 
visita técnica pode ser computada como aula, 
quando envolver toda a turma à qual a aula se 
aplica. As visitas técnicas poderão ocorrer, 
também, aos finais de semana. 

Atividade de extensão: atividade 
complementar orientada pelos docentes (feira, 
mostra, oficina, encontros, etc.), que desenvolva 
algum conteúdo trabalhado em sala de aula ou 
ambiente assemelhado, dentro do curso, e que pode 
ser computada como parte das horas de atividades 
complementares, se estiver em conformidade com 
este projeto pedagógico de curso. 

Atividade de pesquisa científica: atividade 
complementar orientada por docentes, a partir de 
um projeto de pesquisa, vinculada ou não a 
programas de fomento, como os de Iniciação 
Científica, e que pode ser computada como parte 
da carga horária de estágio. 

Estágio Não-obrigatório:  atividade não 
obrigatória, podendo ser contabilizada como parte 
da carga horária da atividade complementar após 
ser analisada pelo colegiado de curso. 

Estágio obrigatório: sendo uma atividade aca-
dêmica de aprendizagem profissional desenvolvida pela 
participação do graduando em situações reais de vida e 
de trabalho. 
 

7.4. Políticas de Incentivo a Pesquisa 
e Extensão  

Conforme prevê o PDI do IF Goiano, o ensino, 
pesquisa e extensão devem se consolidar como uma 
tríade integrada e indissociável na formação de técnicos, 
tecnólogos, bacharéis, licenciados e profissionais pós- 
graduados, voltados para o desenvolvimento científico, 
tecnológico, social e cultural do país. Nessa perspectiva, 
ao longo do curso os alunos serão incentivados a parti-
cipar de atividades de pesquisa científica e extensão, nas 
quais serão divulgadas as experiências adquiridas nessas 
atividades (PLANO DE DESENVOLVIMENTO INS-
TITUCIONAL 2014-2018). 

Por meio do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (PIBIC) e do Programa Instituci-
onal de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tec-
nológico e Inovação (PIBITI), bem como de projetos 
encaminhados a editais externos (FAPEG, CAPES e 
CNPq), espera-se proporcionar a inserção dos alunos em 
projetos de pesquisa, considerando a iniciação científica 
um instrumento valioso para aprimorar qualidades dese-
jadas em um profissional de nível superior, assim como 
propiciar a atuação em pesquisa após o término do cur-
so. Além disso, o Programa Institucional Voluntário de 
Iniciação Científica (PIVIC) é um programa destinado a 
alunos voluntários, não contemplados com bolsa, ou que 
apresentam algum vínculo empregatício que desejam 
desenvolver o espírito científico e melhorar o currículo. 

Complementar a isso, o IF Goiano incentiva e 
auxiliam atividades extracurriculares como visitas téc-
nicas, atividades de campo e desenvolvimento de proje-
tos de pesquisa pelo corpo docente, com a participação 
dos alunos, uma vez que tais atividades são essenciais 
para a formação acadêmica do discente. Para apoiar a 
pesquisa são disponibilizados laboratórios, biblioteca, 
produção de material, divulgação por meio virtual e 
incentivo para participação em eventos científicos em 
todo País. Além de estabelecer parcerias com Institui-
ções de Ensino Superior da cidade e região, como a 
Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Universidade 
Federal de Goiás, visando propiciar novos ambientes e 
oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de 
atividade de pesquisa e extensão. 

 

7.5. Trabalho de Curso 
O Trabalho de Curso (TC) irá compor a carga 

horária total do Curso Superior de Bacharelado em Ci-
ência e Tecnologia de Alimentos, terá caráter obrigató-
rio para a conclusão do curso e será desenvolvido por 
meio de projetos teóricos ou práticos, desenvolvidos na 
instituição de ensino ou fora, executados pelos alunos, 
regularmente matriculados no último semestre letivo do 
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curso, e expresso/descrito em trabalho escrito em forma-
to de artigo científico. Vale lembrar que o aluno já pro-
duzirá artigos científicos desde o segundo semestre do 
curso, o que facilitará a produção do TC, além de prepa-
rá-lo para seus próximos passos na vida acadêmica, com 
vistas às especializações lato sensu, mestrados e douto-
rados.  

O aluno poderá iniciar o desenvolvimento do 
TC (escolha do orientador, elaboração do projeto, de-
senvolvimento do projeto) a partir do 6° período do cur-
so. Para o aluno matricular-se na disciplina de TC, ele 
deverá ter completado, com aproveitamento, no mínimo 
75% da carga horária total do curso. Para isso, deverá 
assinar o Termo de Aceite de Orientação, com o profes-
sor orientador, e entregá-lo à secretaria de registro esco-
lar em período determinado conforme o calendário de 
atividades do TC de cada semestre letivo, aprovado pelo 
colegiado do curso. 

Após a conclusão do trabalho, o artigo científi-
co resultante deverá ser encaminhado para uma banca 
formada por dois professores ou profissionais graduados 
da área ou áreas afins, sendo de preferência um membro 
externo e um suplente, além do orientador que é o pre-
sidente da banca. Um coorientador apenas participará da 
banca, na ausência do orientador, assumindo a presidên-
cia da banca. Em período determinado pelo Colegiado 
do Curso, será realizada uma defesa pública do trabalho 
perante esta banca, conforme calendário aprovado.  

Para o trabalho escrito, a banca examinadora 
deverá fazer a avaliação da organização sequencial, ar-
gumentação e profundidade do tema, correção gramati-
cal dos seguintes itens do trabalho de curso: Introdução, 
Objetivos, Revisão de Literatura, Metodologia, Resulta-
dos e Discussão e Considerações Finais. Deverá, ainda, 
observar os aspectos formais das regras de apresentação 
de referências segundo o “Manual de Normas de Reda-
ção de Projetos e Trabalhos de Curso” e as Normas Bra-
sileiras de Referências (NBR6023). Para a apresentação 
oral, a banca deverá observar clareza e objetividade, 
domínio do tema, adequação explanatória à metodologia 
utilizada, apresentação dos resultados obtidos, bem co-
mo desenvoltura e segurança nas respostas aos questio-
namentos da banca. 

A banca emitirá uma nota final, que será equi-
valente à média aritmética das três notas dos componen-
tes da banca, ficando estabelecida a necessidade da mé-
dia igual ou superior a 6,0 pontos, numa escala de 0,0 a 
10,0 pontos, para a aprovação na defesa do TC. 

Para os casos de reprovações, a banca emitirá 
um parecer sobre os procedimentos a serem realizados 
pelo discente para nova investidura no pleito, a saber: 

a) Correção e revisão do projeto conforme as 
observações propostas pela banca; 

b) Elaboração de novo projeto e apresentação 
no semestre seguinte. 

A versão final deverá ser entregue pelo discen-
te ao coordenador de TC em data estipulada no calendá-
rio acadêmico em formato digital (PDF), gravado em 
CD (uma via), devidamente identificado com o título do 
trabalho, nome do aluno, curso e ano de defesa. Deverá 
estar acompanhado do termo de autorização para publi-
cação eletrônica (TAPE) (devidamente assinado pelo 
autor), para posterior inserção no Sistema de Gerencia-
mento do Acervo e acesso ao usuário via internet. 

As normas para redação do trabalho, escolha de 
orientador, de componentes da banca, período de reali-
zação das defesas e demais questões referentes ao TC 
serão definidas pelo Colegiado do Curso. 

 

8. Plano de Integração Pesqui-
sa, Ensino e Extensão 

  
A pesquisa e a extensão são atividades 

geralmente intrínsecas em instituições de ensino 
superior, sendo de grande importância para a educação, 
capacitação e treinamento de discentes e da comunidade 
envolvida. Assim, além das atividades de ensino, as 
atividades de pesquisa e de extensão serão realizadas 
com objetivos didático-pedagógicos em consonância 
com o Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Para fins de geração de conhecimento 
científico, de aprendizado e capacitação dos estudantes, 
programas de iniciação científica são desenvolvidos e 
incentivados no IF Goiano – Campus Urutaí. Junto ao 
ensino superior a Instituição contou, em 2015, com 60 
bolsas de iniciação científica, sendo, 50 bolsas do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
– PIBIC  e 10 bolsas de Iniciação Científica CNPq. 

Como política de formação integral, os 
discentes são estimulados a se envolverem com 
atividades de pesquisa e a participarem de eventos 
regionais e nacionais, nos quais são divulgadas as 
experiências adquiridas nessas atividades. O discente 
tem participação ativa, desde a concepção do projeto até 
a coleta de dados, análise estatística, redação técnico-
científica e divulgação dos resultados. Espera-se, com 
isso, proporcionar aos discentes maior competitividade, 
principalmente àqueles que pleiteiam competir em 
editais de cursos de pós-graduação. A cada ano, sob a 
coordenação de docentes do IF Goiano – Campus 
Urutaí, vários projetos de pesquisa de iniciação 
científica são encaminhados para apreciação da Direção 
de Pesquisa e Pós-Graduação. 

A Direção e Gerência de Extensão, 
oferecem aos diversos segmentos sociais o 
acesso aos saberes construídos e produzidos 
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pelo IF Goiano – Campus Urutaí, utilizando 
ações que proporcionem a democratização do 
acesso à informação. A fim de concretizar 
essas ações, promove eventos, cursos de 
extensão e a divulgação de estágios e 
empregos. A extensão, o processo educativo, 
cultural e científico que articulará ensino e 
pesquisa de forma indissociável e viabiliza a 
relação transformadora entre o Campus Urutaí 
e a comunidade, também, intensifica a sua 
relação com o ensino, oferecendo elementos 
para transformações no processo pedagógico, 
em que os sujeitos do ato de ensinar e 
aprender, professores e alunos, socializam e 
aplicam o saber acadêmico. 

 
 
 
 

 
 

  

9. Avaliação 
Neste tópico, serão apresentados os 

sistemas de avaliação utilizados no Curso Superior 
de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. 

9.1. Sistema de Avaliação do Processo 
Ensino-Aprendizagem  

A função da avaliação é aperfeiçoar 
métodos, estratégias e materiais, visando o 
aprimoramento da aprendizagem do aluno e a 
melhoria no método de ensino do professor, 
possibilitando a comunicação contínua e 
permanente entre os agentes do processo 
educativo. A avaliação não deve ser encarada 
como um fim em si mesma. Pelo contrário, deve 
ter como principal função, orientar o professor 
quanto ao aperfeiçoamento de suas metodologias e 
possibilitar ao aluno, a consciência de seu 
desempenho e das suas necessidades de 
aprimoramento.  

 Neste contexto, o sistema de avaliação a 
ser adotado em cada componente curricular ou 
atividade depende dos seus objetivos. Além dos 
artigos científicos e das avaliações integradas 
descritas no “Plano de Integração Pesquisa, Ensino 
e Extensão”, para avaliação dos alunos, os 
professores poderão utilizar provas teóricas e 
práticas; relatórios de atividades; trabalhos de 
pesquisa e/ou apresentação de seminários; 
desenvolvimento de projetos e participação, 
durante as atividades acadêmicas, nas disciplinas, 
respeitando a autonomia didática do professor, 
porém, dando ênfase, sempre que possível, às 
atividades de caráter prático e/ou que ensejem a 
relação teoria/prática. 

O aproveitamento acadêmico nas 
atividades didáticas deverá refletir o 
acompanhamento contínuo do desempenho do 
aluno, avaliado através de atividades avaliativas, 
conforme as peculiaridades da disciplina. 

Dada a natureza das competências 
necessárias ao profissional que atua na gestão 
comercial, as avaliações poderão ser realizadas, 
utilizando-se instrumentos que contemplem 
trabalhos efetuados de forma coletiva ou 
individual, porém, dando ênfase sempre que 
possível, às atividades em equipe. Os conteúdos a 
serem avaliados deverão atender os objetivos, com 
vistas a atingir as competências e habilidades 
exigidas do educando previstas no projeto 
pedagógico do curso. 

A avaliação será diagnóstica e formativa, 
ocorrendo de forma processual e contínua na qual 
o professor munido de suas observações terá um 
diagnóstico pontual da turma. O professor poderá 



 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
Bacharelado 

 

24  
 

utilizar diferentes formas e instrumentos de 
avaliação, que levem o discente ao hábito da 
pesquisa, da reflexão, da criatividade e aplicação 
do conhecimento em situações variadas. 

Os resultados das avaliações deverão ser 
discutidos com os alunos e utilizados pelo 
professor como meio para a identificação dos 
avanços e dificuldades dos discentes, com vistas ao 
redimensionamento do trabalho pedagógico na 
perspectiva da melhoria do processo ensino 
aprendizagem. 

A sistemática de avaliação do curso 
Superior de Bacharelado em Ciência e Tecnologia 
de Alimentos terá como base no Regulamento dos 
Cursos de Graduação do IF Goiano (Resolução nº 
07/2016/CS/IF Goiano). 

Para efeito de aprovação ou reprovação 
em disciplina, cursos de graduação, serão aplicados 
os critérios abaixo, resumidos no Quadro 3: 

I. O aluno será considerado 
APROVADO quando obtiver nota final na 
disciplina (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) 
pontos e frequência por disciplina igual ou superior 
a 75% (setenta e cinco por cento), sendo a 
composição das notas semestrais feitas através da 
média das avaliações. 

II. Terá direito à Avaliação Final (AF) da 
disciplina o estudante que obtiver NF igual ou 
superior a 3,0 e inferior a 6,0 e frequência igual ou 
superior a 75%. Após a avaliação final, será 
considerado aprovado o estudante que obtiver 
Média Final (MF) maior ou igual a 6,0. A Média 
Final da disciplina, após a Avaliação Final (AF), 
será calculada pela média aritmética entre Nota 
Final (NF) e Avaliação Final (AF). A Avaliação 
Final deverá abranger, no mínimo, 75% do 
conteúdo desenvolvido ao longo do semestre, 
previsto no plano de ensino. 

III. Caso a Nota Final seja igual ou 
superior a 6,0, esta será considerada como a Média 
Final. 

IV. Estará REPROVADO o aluno que 
obtiver Nota Final (NF) inferior a 3,0 (três) pontos 
ou Média Final (MF) inferior a 6,0 (seis) pontos ou 
frequência inferior a 75%; 
 
Quadro 3: Resumo de critérios para efeito de 
promoção ou retenção nos Cursos de 
Graduação do IF Goiano 

NF = Nota Final    FREQ = Frequência      MF = 
Média Final 

V. A Avaliação Final do estudante que 
for reprovado em determinada disciplina, deverá 
ficar retida na Coordenação de Registros 
Acadêmicos, arquivada com a pasta do estudante, 
para fins de comprovação da reprovação do 
mesmo. 

VI. A revisão de avaliações, referente à 
Avaliação Final, deve ser requerida pelo estudante 
ao coordenador do curso, através do Protocolo da 
Instituição, mediante exposição de motivos, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a 
publicação da nota. 

 

9.2. Sistema de Avaliação do projeto 
Pedagógico de Curso  

A avaliação do projeto do Curso consiste 
numa sistemática que envolve três dimensões: 

A primeira trata-se da atuação da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Instituto 
Federal Goiano que tem como finalidade a 
condução dos processos de avaliação de todos os 
aspectos e dimensões da atuação institucional do 
IF Goiano em conformidade com o Sistema 
Nacional de Avaliação do Ensino Superior 
(SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de 
abril de 2004. 

A segunda dimensão seria a atuação do 
Colegiado de Curso e NDE que organizará espaços 
de discussão e acompanhamento do processo 
didático-pedagógico do curso, por meio de 
reuniões e levantamentos semestrais. Estas 
reuniões permitirão observar além da produção dos 
professores, o investimento realizado no sentido da 
socialização de pesquisas em diferentes espaços da 
comunidade e o desempenho dos estudantes. 

A terceira dimensão, que auxilia na 
avaliação do Projeto Pedagógico do Curso e do 
processo de ensino será a Avaliação do 
desempenho dos estudantes do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Comercial, realizada por 
meio da aplicação do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE), consiste 
em um instrumento de avaliação que integra o 
Sistema Nacional da Avaliação do Curso Superior 
(SINAES) e, tem como objetivo acompanhar o CONDIÇÃO SITUAÇÃO FINAL 

NF ≥ 6,0 e FREQ ≥ 75% APROVADO 

3,0 ≥ NF < 6,0 e FREQ ≥ 75% EXAME FINAL 

NF ≤ 3,0 ou MF < 6,0 ou FREQ < 75% REPROVADO 
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processo de aprendizagem e o rendimento dos 
alunos dos cursos de graduação em relação aos 
conteúdos programáticos, às habilidades e 
competências desenvolvidas. 

De acordo com a Lei nº 10.861, de 14 de 
abril de 2004, Art. 5º, § 5º: o ENADE é 
componente curricular obrigatório dos cursos de 
graduação. Por isso, os estudantes selecionados 
pelo INEP para participarem do ENADE deverão 
comparecer e realizar, obrigatoriamente, o Exame, 
como condição indispensável para sua colação de 
grau e emissão de histórico escolar. 

São avaliados pelo ENADE todos os 
alunos do primeiro ano do curso, como 
Ingressantes, e do último ano do curso, como 
Concluintes, de acordo com orientações do INEP a 
cada ciclo de avaliação. 

Destacamos, ainda, que o Ministério da 
Educação alterou a forma de avaliar os cursos de 
superiores e divulgou a Portaria Normativa nº 4, de 
05 de agosto de 2008, publicada no DOU em 07 de 
agosto de 2008, instituindo o Conceito Preliminar 
de Curso (CPC). Dessa maneira, em conformidade 
com esta Normativa, o curso de Tecnologia em 
Gestão Comercial trabalhará para obter conceitos 
entre 3 e 5, visando atender plenamente aos 
critérios de qualidade para funcionamento do 
curso. 

A Instituição visa uma proposta 
inovadora, em que pretende ter conhecimento 
sobre a situação de seus egressos no mercado de 
trabalho, evidenciando sua história de conquistas e 
dificuldades, como também obtendo dados como: 
nível salarial atual, tempo de aquisição do primeiro 
emprego, rotatividade do emprego, compondo, 
assim, um grande banco de dados dos alunos 
egressos. Para tanto, a Instituição prevê a criação 
de um sistema on line disponível pelo site, que 
viabilizará, aos egressos, o preenchimento de um 
formulário de coleta de informações, instrumento 
fundamental para o sucesso da avaliação da 
eficiência do curso. Além disso, a Instituição 
procurará proporcionar, anualmente, um Encontro 
de Egressos, para que haja troca de experiência 
entre estes. 

 

10. Núcleo Docente Estruturan-
te  

O Núcleo Docente Estruturante 
(NDE) está normatizado pelo Regulamento dos 
cursos de Graduação do IF está em consonância 
com a Resolução CONAES nº 01 de 17 de junho 
de 2010 e Parecer  CONAES nº 04 de 17 de junho 
de 2010, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de 
um curso de graduação constitui-se de um grupo de 
docentes, com atribuições acadêmicas de acompa-
nhamento pedagógico do curso, atuando no pro-
cesso de concepção, consolidação e contínua atua-
lização do PPC. 

O Art. 48 do Regulamento dos cursos de gra-
duação  do IF Goiano prevê que o NDE deve ser consti-
tuído por membros do corpo docente do curso, que 
exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, 
percebida na produção de conhecimentos na área, no 
desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões en-
tendidas como importantes pela instituição, e que atuem 
no desenvolvimento do curso. O presidente do NDE 
será eleito entre seus pares, com a maioria simples dos 
votos. São atribuições do NDE: 
I – contribuir para a consolidação do perfil profissional 
do egresso do curso; 
II – zelar pela integralização curricular entre as diferen-
tes atividades de ensino constantes 
no currículo; 
III – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de 
linhas de pesquisa e extensão oriundas de necessidades 
da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 
afinadas com as políticas públicas relativas à área de 
conhecimento do curso; 

O art. 50 prevê que a Direção-Geral do Campus 
deverá constituir o NDE, considerando a Resolução 
CONAES nº 01 de 17 de junho de 2010 e Parecer CO-
NAES nº 04 de 17 de junho de 2010, atendendo no mí-
nimo, os seguintes critérios: 

I – ser constituído por um mínimo de 05(cinco) 
professores pertencentes ao corpo docente do cur-
so; 
II – ter, pelo menos, 60% de seus membros com ti-
tulação acadêmica obtida em programas de pós-
graduação Stricto sensu; 
III – ter todos os membros em regime de trabalho 
de tempo parcial ou integral, sendo pelo 
menos 20% em tempo integral; 
IV – assegurar estratégia de renovação parcial dos 
integrantes do NDE de modo a assegurar continui-
dade no processo de acompanhamento do curso; 

O art. 51 prevê que os componentes do NDE deverão 
ser preferencialmente os docentes contratados em regi-
me de tempo integral com Dedicação Exclusiva. No art. 
52  descreve que compete ao Presidente do NDE: 
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I – convocar e presidir as reuniões, com direito a 
voto, inclusive o de qualidade; 
II – representar o NDE junto aos órgãos da insti-
tuição; 
III – encaminhar as sugestões aprovadas do NDE; 
IV – coordenar a integração do NDE com os de-
mais órgãos da instituição; 
V – observar as questões relativas ao NDE nos ins-
trumentos de avaliação dos cursos; 
VI - encaminhar as atas das reuniões ao presidente 
do colegiado de curso. 

O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por con-
vocação de iniciativa do Presidente, 02 (duas) vezes por 
semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado 
pelo Presidente ou pela maioria simples de seus mem-
bros. As deliberações NDE serão tomadas por maioria 
simples de votos, com base no número de membros 
presentes e lavradas em ata. 

É recomendável que dois terço (2/3) dos 
membros do NDE faça o acompanhamento do cur-
so pelo menos nos seus 4 (quatro) primeiros anos e 
renovando-se periodicamente os demais de modo a 
haver continuidade no pensar do curso. No mínimo 
2 ou 3 reuniões por semestre além das convocações 
extraordinárias. 

 

11. Núcleo de Apoio Pedagógi-
co (NAP) 

O NAP configura-se como espaço de 
estudos e ações educacionais, desenvolvendo 
atividades didático-pedagógicas voltadas para o 
ensino, oferecendo mecanismos de melhoria do 
processo de aprendizagem e de apoio ao corpo 
docente, contribuindo para o aprofundamento dos 
conhecimentos pedagógicos. 

São atribuições do NAP: 

I. analisar os resultados da avaliação do 
processo acadêmico dos cursos, 
detectando fragilidades a serem 
corrigidas e potencialidades a serem 
reforçadas;  
II. examinar os dados estatísticos 
referentes ao rendimento escolar dos 
discentes (aproveitamento e 
frequência), nos diferentes 
componentes curriculares de todos os 
cursos;  
III. examinar os dados estatísticos das 
avaliações docentes semestrais 

realizadas pelos estudantes, bem como 
elaborar relatório;  
IV. identificar e minimizar as causas 
das dificuldades e insatisfações dos 
discentes, que ocasionam a retenção, as 
faltas, o baixo rendimento escolar e a 
evasão;  
V. assessorar a prática pedagógica 
voltada à inovação educacional para a 
qualidade de ensino;  
VI. auxiliar no processo de seleção e 
acompanhamento de monitores e 
tutores;  
VII. assessorar as coordenações de 
curso, os colegiados de curso, os 
NDEs e o corpo docente para a 
concepção, consolidação, avaliação e 
contínua atualização do PPC. 

 

12. Colegiado do Curso 
O Colegiado do Curso tem como funções co-

laborar na definição das diretrizes dessa graduação, su-
pervisionar o funcionamento e desempenho dos pro-
gramas das disciplinas, proceder à avaliação do curso, e 
apreciar matérias a ele submetidas.   

De acordo com a Resolução nº 07/2016/CS/IF 
Goiano, o colegiado de curso é responsável pela coor-
denação didática e a integração de estudos de cada cur-
so, é, portanto, um órgão primário normativo, delibera-
tivo, executivo e consultivo, com composição, compe-
tências e funcionamento definidos no Regimento Inter-
no e tem as seguintes atribuições: 

I. avaliar e deliberar a respeito do projeto 
pedagógico do curso e suas alterações, 
conforme sugestões do NDE;  
II. assessorar a coordenação do curso nas 
decisões;  
III. reunir-se e tomar decisões conjuntas com 
os demais Colegiados de Curso do campus 
quando o assunto da matéria exigir, a critério 
da diretoria de ensino;  
IV. deliberar sobre demandas acadêmicas 
encaminhadas por docentes e discentes;  
V. analisar os processos dos estudantes em 
programas de mobilidade estudantil; 
VI. deliberar solicitações de aproveitamento 
de disciplinas, após análise do professor da 
área;  

VII. apreciar e deliberar os processos de 
reconsideração de desligamento de 
discentes. 
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12.1.  Constituição do Colegiado 
Com base no Art. 42 da Resolução nº 

07/2016/CS/IF Goiano, o Colegiado do Curso será cons-
tituído de: 

I. coordenador do curso, como presidente 
do colegiado;  
II. mínimo de três professores efetivos, 
relacionados ao curso de graduação, eleitos 
entre seus pares, que estejam efetivamente 
exercendo atividades docentes;  
III. dois discentes, regularmente 
matriculados no curso, eleitos entre seus 
pares. 
§ 1º - À exceção do coordenador, os demais 
membros do Colegiado terão mandato de 
dois anos, com possibilidade de 
recondução, por igual período.  
§ 2º - Cada segmento que compõe o 
Colegiado deverá ter um suplente eleito 
entre seus pares. 

 

12.2. Atribuições do Presidente do Co-
legiado  

Compete ao Presidente do Colegiado: 

I. convocar e presidir as reuniões, com direito 
a voto, inclusive o de qualidade;  
II. representar o Colegiado junto aos órgãos 
da Instituição;  
III. encaminhar as deliberações do Colegiado;  
IV. coordenar a integração do Colegiado com 
os demais órgãos da instituição;  
V. arquivar as atas das reuniões do colegiado 
e do NDE. 

 

12.3. Das Reuniões 
O Colegiado reunir-se-á, ordinariamente, 

no mínimo, duas vezes por semestre sempre que 
convocado pelo Presidente. Estas reuniões deverão 
ocorrer somente com a maioria absoluta de seus 
membros.  

As reuniões do Colegiado poderão ocorrer, 
extraordinariamente, a qualquer tempo, desde que 
convocadas pelo Presidente ou por requerimento 
de, no mínimo, 1/3 de seus membros.  

As decisões do Colegiado serão tomadas 
por maioria simples de votos, com base no número 
de membros presentes e serão lavradas em Ata. 

 

13. Perfil dos Docentes e Técnicos Administrativos 
da Área de Educação 

Neste tópico são apresentados o perfil 
dos técnicos administrativos ligados a educação e 
docentes do IF Goiano campus Urutaí. 

 

13.1 Perfil dos Técnicos Administrativos 
Anexo VI 

13.2. Perfil dos Docentes 
Anexo VII 

13.2.1. Coordenador  
 

Nome Coordenador : Danielle Godinho 
Araújo Perfeito 

Dados do Coordenador/ Memoral: 
Docente Efetiva do IF Goiano campus 

Urutaí desde 2006 atuando no curso de Tecnologia 
em Alimentos. Possui doutorado em Tecnologia de 
Alimentos pela Universidade Estadual de Campi-
nas (2014), mestrado em Engenharia de Alimentos 
pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(2004) e graduação em Engenharia de Alimentos 
pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
(2002). Atua como professora nos cursos de Agro-
nomia e Tecnólogo de Alimentos do Instituto Fe-
deral Goiano campus Urutaí (IF Goiano - Urutaí). 
Tem experiência na área de pós-colheita de frutas e 
hortaliças, processamento vegetal e análise senso-
rial de alimentos e bebidas. Atualmente (2017) 
atua na coordenação do curso superior de Tecnolo-
gia em Alimentos.  

 
Currículo lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4933874057146373  



 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
Bacharelado 

 

28  
 

13.2.2. Docentes  
 

O Curso superior de Bacharelado em  Ci-
ência e Tecnologia de Alimentos conta com 21 
professores de diferentes formações acadêmicas, 
tais como pedagogia, letras, matemática, física, 
agronomia, informática, veterinária, zootecnia, 
engenharia de alimentos, engenharia agrícola, bio-
logia, tecnologia em alimentos, administração.   

13.2.2.1 Regime de trabalho e Titulação docente 
Anexo VII 

13.2.2.2. Professores responsáveis pelas disciplinas 
do Curso Superior Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos 

 No Anexo VIII, pode-se observar a proje-
ção de carga horária semanal por semestre dos do-
centes, com a implantação completa do curso. 

14. Infraestrutura 
O Instituto Federal Goiano – Campus 

Urutaí possui uma área total de XXXX hectares, 
abrigando a sede administrativa, dependências e 
espaços de formação profissional. O Instituto 
Federal Goiano campus Urutaí ocupa duas 
propriedades rurais, denominadas Fazenda 
Palmital e Fazenda Pedra Branca, perfazendo um 
total de 521 hectares, onde a distribuição do espaço 
físico apresenta: salas para o apoio administrativo, 
secretaria de registros escolares, salas de reuniões, 
diversas salas de aulas, pátio coberto, cantina, sala 
de áudio, capela, alojamento para estudantes, 
restaurante institucional e demais setores 
atendimento ao aluno, todos  atendendo aos 
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, 
acústica, ventilação, conservação e comodidade 
necessárias às atividades desenvolvidas. 

Dentre os vários ambientes laborais, o 
Instituto Federal Goiano campus Urutaí apresenta 
ainda as áreas relacionadas a seguir com suas 
características de infraestrutura: 

• Prédio Antônio Teixeira Vianna: composto 
por 08 (oito) salas de aula. 

• Prédio Benedito Vaz: composto por 02 
(duas) salas de aulas, 16 (dezesseis) salas 

individuais para professores e uma sala de 
reunião. 

• Prédio Sebastião Louzada: composto de 7 
laboratórios e 6 salas individuais para 
professores. 

 
As salas dos professores são equipadas 

com mesas individuais, armários, ar-
condicionado/ventilador, acesso à Internet, todas 
atendendo aos requisitos de dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, conservação e 
comodidade necessárias às atividades desenvolvi-
das. Ressalta-se que as salas dos professores, bem 
como a de reuniões, permitem à acessibilidade aos 
portadores de necessidades especiais. 

A Instituição dispõe, também de auditório, 
anfiteatro e um centro de treinamento, todos equi-
pados conforme discriminado a seguir: 

Auditório Principal: Equipado com proje-
tor multimídia, computador, retroprojetor, sistema 
de som, quadro, ar condicionado. 

Anfiteatro: Equipado com projetor multi-
mídia, computador, retroprojetor, sistema de som, 
quadro e sanitário próprio, ar condicionado. 

Centro de Treinamento: Equipado com 
projetor multimídia, computador, videocassete, 
TV, DVD, quadro e tela de projeção, ar condicio-
nado. 

O Instituto Federal Goiano campus Urutaí 
dispõe ainda para as atividades de esportes e lazer 
dos seguintes espaços físicos: Campo de Futebol 
gramado e iluminado; Campo Society gramado e 
iluminado; Quadra Poliesportiva coberta; Ginásio 
Poliesportivo Coberto, com vestiários, palco, ca-
marins; Pista de Atletismo; Piscina Semiolímpica; 
Sauna; Academia completa; todas modernas de-
pendências desportivas que permitem ao aluno do 
Curso Superior de Tecnologia em Alimentos de-
senvolver todas as modalidades esportivas inter-
namente como também em participações esporti-
vas de interação com outros organismos estudantis. 

Na área da saúde o discente dispõe de 
atendimento Médico, Odontológico, Psicológico, 
Assistência Social e de Enfermagem. Além do 
NAPNE (Núcleo de Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Especiais). Resta lembra que todos 
os ambientes onde os recursos são disponibilizados 
permitem à acessibilidade aos portadores de neces-
sidades especiais. 
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Biblioteca  

Biblioteca Central “Anatalia Mesquita Vaz Eduar-
do” possui uma área de 971 m2 e um acervo de 
aproximadamente 19.200 exemplares, com títulos 
que abordam ciências (naturais, humanas, sociais, 
naturais e exatas, da saúde, aplicadas), artes e es-
portes, língua, linguística e literatura, geografia, 
história, informática e generalidades.  Os exempla-
res estão cadastrados no Sistema Sofia, cujo acesso 
pode ser realizado via internet (disponível em: 
http://200.137.237.13/biblioteca/).  O acesso à In-
ternet está disponível no recinto da biblioteca no 
espaço exclusivo para esta atividade, Laboratório 
de Internet. O acesso a bases de dados científicos 
por meio do portal de periódicos da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) por meio do endereço 
http://www.periódicos.capes.gov.br.   

 

Ambientes 

Prédio Antônio Teixeira Vianna: Composto por 8 
(oito) salas de aula.  

Prédio Benedito Vaz: Composto por 3 (três) salas 
de aulas, 16 (dezesseis) salas individuais para pro-
fessores e uma sala de reunião.  

Prédio Sebastião Louzada: Composto por 7 labora-
tórios e 6 salas individuais para professores.  

Prédio Lesilane Silva de Araújo: composto por 05 
salas de aula, laboratórios e salas individuais para 
professores.  

Pavilhão da Química: composto por 4 salas de au-
las, 1 sala de monitoria, 3 laboratórios de ensino e 
1 de pesquisa;  

Área de Esportes e Lazer – Campo de Futebol 
gramado e iluminado; Campo Society gramado e 
iluminado; Quadra Poliesportiva coberta; Quadra 
de Tênis; Ginásio Poliesportivo Coberto, com ves-
tiários, Palco, Camarins e dependências desporti-

vas; Pista de Atletismo; Piscina Semi-Olímpica; 
Sauna e Academia completa. 

 

Auditórios 

Auditório Principal: Equipado com projetor mul-
timídia, computador, retroprojetor, sistema de som, 
quadro e ar condicionado.  

Centro de Eventos Nilo Peçanha com capacidade 
para mais de 800 pessoas sentadas.  

Centro de treinamento: Equipado com projetor 
multimídia, computador, videocassete, TV, DVD, 
quadro e tela de projeção, ar. 

 

Laboratórios Especializados 

 

Laboratórios de Informática 

Laboratório de Microbiologia 

Laboratório de Química Geral e Inorgânica 

Laboratório de Físico-Química  

Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos e 
Bebidas 

Laboratório / Cozinha Experimental 

Unidades Educativas de Produção 

Unidade de Processamento de Produtos Lácteos 

Unidade de Processamento de Frutas e Hortaliças 

Unidade de Processamento de Farináceos (Pada-
ria) 

(Anexo IX) 
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14.1. Atendimento às pessoas com 
Necessidades Educacionais Espe-
cícifas  

Em atendimento ao prescrito no Regulamento 
dos Cursos de Graduação do Instituto Federal Goiano, 
capítulo IX, Seção V em relação ao Atendimento às 
Pessoa com Necessidades Educacionais Específicas 
(NAPNE), o Campus Urutaí, foi regulamentado pela 
Resolução 024/2013/CS de 01 de março de 2013, do 
Conselho Superior do Instituto Federal Goiano. 

O NAPNE busca promover a inclusão de pes-
soas com necessidades específicas no Campus, contri-
buindo para o seu acesso na instituição, permanência e 
conclusão com êxito do curso ofertado, por meio da 
promoção de ações adequadas para a inserção dos dife-
rentes grupos de pessoas excluídas e marginalizadas no 
âmbito do IF Goiano. 

Seu principal objetivo é implementar  ações  de 
 inclusão  de  Pessoas  com  Necessidades Educacionais 
Especiais (visuais, auditivos, físicos, mentais e altas 
habilidades), partindo da discussão sobre aspectos téc-
nicos, didático-pedagógicos, adequações, quebra de 
barreiras arquitetônicas, atitudinais e educacionais, bem 
como as especificidades e peculiaridades de cada defici-
ência e altas habilidades, buscando a reflexão sobre o 
papel do professor e da instituição numa prática peda-
gógica  inclusiva. 

Nesse sentido, as atribuições do NAPNE são: 
- Prestação de assistência direta aos projetos da 

instituição que possuam algum apelo ligado à inclusão; 
- Estímulo ao espírito de inclusão na comuni-

dade interna e externa, de modo que o aluno não apenas 
acumule conhecimentos técnicos, mas valores sociais 
consistentes, para que atue na sociedade de forma cons-
ciente e comprometida; 

- Realização de levantamento das áreas do 
Campus com problemas de acessibilidade e estudo das 
possíveis adaptações; 

- Estabelecimento de parcerias com outras ins-
tituições especializadas de atendimento às pessoas com 
necessidades especiais. 

- Acompanhamento e apoio didático-
pedagógico aos alunos com Necessidades Educacionais 
Especiais (NEE's) e seus professores. 

 

14.2. Recursos Audiovisuais 
O Campus Urutaí possui 40 projetores multi-

mídia disponíveis aos docentes, 5 computador interati-
vo, 4 caixas de som que podem ser utilizadas com o 
intuito de facilitar o processo ensino/aprendizagem. 
 
14.3. Área de Lazer e Circulação 

 

O Instituto Federal Goiano campus Urutaí 
dispõe ainda para as atividades de esportes e lazer 
dos seguintes espaços físicos: Campo de Futebol 
gramado e iluminado; Campo Society gramado e 
iluminado; Quadra Poliesportiva coberta; Ginásio 
Poliesportivo Coberto, com vestiários, palco, ca-
marins; Pista de Atletismo; Piscina Semiolímpica; 
Sauna; Academia completa; todas modernas de-
pendências desportivas que permitem ao aluno do 
Curso Superior de Tecnologia em Alimentos de-
senvolver todas as modalidades esportivas inter-
namente como também em participações esporti-
vas de interação com outros organismos estudantis. 

14.4. Assistência Estudantil 
A assistência estudantil deve ser entendida co-

mo direito social, capaz de romper com tutelas assisten-
cialistas e com concessões estatais, com vistas a inclu-
são social, formação plena, produção de conhecimento, 
melhoria, do desempenho acadêmico e o bem estar bio-
psicossocial. (Art. 1º da Política de Assistência Estudan-
til do IF Goiano). No Campus Urutaí a assistência estu-
dantil é de responsabilidade da Gerência da Assistência 
Estudantil composta por uma equipe multidisciplinar 
sendo: assistente social, psicólogo, auxiliar de enferma-
gem, odontologista, fisioterapeuta, nutricionistas, pro-
fessores de educação física entre outros. Sendo respon-
sável, também, pela implantação e implementação dos 
serviços assistenciais através de Programas cujo objeti-
vo é minimizar a evasão escolar, bem como oportunizar 
o acesso à educação de forma igualitária. 

O programa de Assistência Estudantil é desti-
nado aos estudantes regularmente matriculados neste 
campus, nos cursos presenciais em todas as suas moda-
lidades, em consonância com o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES) e Regulamento do Pro-
grama de Assistência Estudantil no IF Goiano, aprovado 
pela Resolução nº 033, de 13 de setembro de 2011. O 
programa é direcionado aos estudantes que não possuem 
condições econômicas/financeiras de prosseguirem sua 
trajetória acadêmica. 

Para inclusão no programa do IF Goiano - 
Campus Urutaí com matrícula e frequência regular; os 
alunos devem apresentar condições socioeconômicas 
que justifiquem a necessidade do recebimento do auxí-
lio financeiro estudantil. Dentre os benefícios estão: o 
Auxílio Alimentação e a Bolsa Auxílio Permanência, e 
também de serviços de assistência médica, odontológica 
e social, composta dos profissionais listados abaixo: 

Médico; 
Auxiliar de enfermagem e enfermeira; 
Odontologista; 
Nutricionista; 
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Psicólogo; 
Assistente Social; 
Assistentes de alunos; 
Pedagoga; 
Fisioterapeuta.  
 

14.5. Laboratórios Específicos 
O Anexo IX,  apresenta a estrutura física 

disponibilizada para o funcionamento do Curso Superior 
de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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ANEXO I - Matriz Curricular de Disciplinas- Modelo 
 

1º Período 
N. Disciplinas C.H. CH.R 

1 Produção de textos técnico-científicos 68 68 

2 Química Geral 68 68 
3 Introdução a Ciência e Tecnologia de Alimentos 34 34 
4 Matemática 68 68 
5 Microbiologia geral 68 68 
6 Informática 34 34 
7 Física Aplicada 68 68 

2º Período 

N. Disciplinas C.H. CH.R 

8 Metodologia Científica 68 68 
9 Química Orgânica 68 68 

10 Química Analítica 68 68 

11 Microbiologia de alimentos 68 68 

12 Estatística Básica 34 34 

13 Inglês Instrumental 34 34 

14 Operações Unitárias 34 34 

3° Período 

N. Disciplinas C.H. CH.R 

15 Desenho Técnico 68 68 
16 Bioquímica 68 68 
17 Estatística Experimental 68 68 
18 Princípios de Conservação de Alimentos 68 68 
19 Higienização na Indústria de Alimentos 34 34 
20 Análises Físico-químicas de Alimentos 68 68 

4° Período 

N. Disciplinas C.H. CH.R 

21 Química de Alimentos 68 68 
22 Tecnologia de Carnes e Derivados 68 68 
23 Tecnologia de Leites e Derivados 68 68 
24 Controle de Qualidade  68 68 
25 Análise Sensorial 68 68 
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5° Período 

N. Disciplinas C.H. CH.R 

26 Tecnologia de Frutas e Hortaliças 68 68 
27 Tecnologia de Bebidas 68 68 
28 Gestão Agroindustrial 68 68 
29 Tecnologia de Ovos e derivados 34 34 
30 Tecnologia de Óleos, Gorduras e Derivados 68 68 
31 Segurança e Biossegurança 34 34 

6° Período 

N. Disciplinas C.H. CH.R 

32 Tecnologia de Grãos, Raízes e Tubérculos 68 68 
33 Tratamento de Efluentes e Resíduos 68 68 
34 Embalagens de Alimentos 68 68 

35 Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento de Novos 
produtos 68 68 

36 Tecnologia de Pescado 34 34 
37 Projetos Agroindustriais 34 34 

7° Período 

N. Disciplinas C.H. CH.R 

38 Tecnologia de massas e panificação 68 68 
39 Tecnologia de Açucarados 68 68 
40 Seminários 68 68 
41 Ecologia Industrial 34 34 
42 Biotecnologia 34 34 
43 Psicologia organizacional e Ética 68 68 

8° Período 

N. Disciplinas C.H. 

44 Estágio Supervisionado Obrigatório 238 
45 Trabalho de Curso 204 

 CH. Total das Disciplinas Obrigatórias 2.516 
 CH.  Atividades Complementares 100 
 CH. Disciplinas Optativas 68 
 CH. Estágio Supervisionado 238 
 CH. Trabalho de Curso 204 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3.126 
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ANEXO II - Matriz Curricular de Disciplinas Optativas- Modelo 

 
 

Disciplina Créditos Carga Horária Curso Turno Período 

Tecnologia de Açúcar e Álcool 

2 34 

Tecnologia 

Em 

Alimentos 

Vespertino 6° 

Empreendedorismo 

4 68 

Sistemas 

De 

Informação 

Matutino 6° 

Psicologia da Aprendizagem 

2 34 

Licenciatura 

Em 

Química 

Noturno 5° 

Introdução ao Laboratório de quími-
ca 

2 34 

Licenciatura 

Em 

Química 

Noturno 1° 

Língua Brasileira de Sinais 

2 34 

Licenciatura 

Em 

Química 

Noturno 1° 
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Língua Brasileira de Sinais 

2 34 

Licenciatura 

Em 

Biologia 

Noturno 3° 

Psicologia da Aprendizagem 

2 34 

Licenciatura 

Em 

Biologia 

Noturno 5° 

Educação Ambiental 

2 34 

Licenciatura 

Em 

Biologia 

Noturno 8° 

Saúde e Meio Ambiente 

1 17 

Licenciatura 

Em 

Biologia 

Noturno 8° 

Economia Agrícola 2 34 Eng. Agrícola Integral 5° 

Secagem e Armazenamento de 
Grãos 

3 51 Eng. Agrícola Integral 8° 

Secagem e Armazenamento de 
Grãos 

3 51 Agronomia Integral 8° 

Economia Agrícola 2 34 Agronomia Integral 7° 

Avaliação de Impactos Ambientais 

3 51 

Licenciatura 

Em 

Biologia 

Noturno 5° 

Agroecologia  2 34 Agronomia Integral 7° 

Fundamentos Filosóficos na Educa-
ção 

2 34 
Licenciatura 
em Química 

Noturno 1° 

Fundamentos Sócio- Históricos da 
Educação 

2 34 
Licenciatura 
em Química 

Noturno 3° 

Gestão Integrada de Resíduos 
4 51 

Licenciatura 
em Biologi 

Noturno 4° 
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ANEXO III - Ementa 

 
Período: 1° 

Nome da disciplina: Produção de Textos Técnicos- Científicos 
Código: 001 Carga Horária Teórica:  68 Carga Horária Prática: 00 
Carga Horária Semipresencial: Carga Horária Presencial: Carga Horária Total: 68 
Ementa: Linguagem, língua e texto. As diversas normas e a adequação discursiva, com ênfase no estudo da linguagem ver-
bal nos processos de comunicação. Estudo dos tipos de texto, estrutura e aspectos do desenvolvimento textual, de forma 
coerente e coesa. Prática de leitura de textos em suas diversas superfícies, de diferentes tipos textuais. Produção e recepção 
de textos: processos de entendimento, síntese, ampliação, avaliação e reescritura. Prática de estimulo à produção e reflexão 
sobre o papel da produção textual em língua portuguesa, observando a correção gramatical. Compreender práticas sociais 
de leitura e escrita em contextos específicos em torno de determinada área do conhecimento, no caso, a produção de ali-
mentos. 
Bibliografia	Básica	
FIORIN,	J.	L.	&	SAVIOLI,	F.	P.	Lições	de	texto:	leitura	e	redação.	São	Paulo:	Ática,	1999.		
GARCIA,	Othon	M.	Comunicação	em	prosa	moderna.	17ª	ed.	Rio	de	Janeiro:	FGV,	1999.	
GNERRE	,	Maurizio	Linguagem,	Escrita	e	Poder.	3	edição.	São	Paulo:	Martins	Fontes,	1991.	
HENRIQUES,	Maria	Margarida.	.Língua	Portuguesa.	Noções	Básicas	para	Curso	Superior.	.Atlas:	São	Paulo,	1997.	
KOCH,	Ingedore	Grunfeld	Villaça.	Argumentação	e	Linguagem.	3	edição.	São	Paulo:	Cortez,1993	
MARTINS,	Maria	Helena.	O	que	é	leitura.	Editora	brasiliense.	
VANOYE,	 Francis.	Usos	 da	 linguagem:	 problemas	 e	 técnicas	 na	 produção	 oral	 e	 escrita.	 3	 a	 ed.	 São	 Paulo:	 Martins	
Fontes,	1982.	 
Bibliografia	Complementar	
BAGNO,	Marcos.	Preconceito	linguístico:	o	que	é,	como	se	faz.	São	Paulo:	Edições	Loyola,	1999.	
BAHIENSE,	R.	Comunicação	Escrita.	São	Paulo:	SENAC,	2007,	152	p.	
CANDIDO,	Antônio.	Os	parceiros	do	Rio	Bonito:	estudo	sobre	o	caipira	paulista	e	a	transformação	dos	seus	meios	de	
vida.	São	Paulo:	Duas	Cidades;	Ed.34,	2001.		
FÁVERO.	L.	L.	Coesão	e	coerência	textuais.	São	Paulo:	Ática,	1998.	
ILARI,	Rodolfo.	Introdução	ao	estudo	do	Léxico:	brincando	com	as	palavras.	São	Paulo:	Contexto,	2002.	
FREIRE,	Paulo.	A	importância	do	ato	de	ler.	45ª	ed.	São	Paulo:	Cortez,	2003. 
 

 
 

Período:		2° 
Nome	da	disciplina:	Química	Geral 
Código:	002 Carga	Horária	Teórica:		56 Carga	Horária	Prática:	12 
Carga	Horária	Semipresencial:0 Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 
Matéria	 e	 energia.	Modelos	 atômicos.	 Classificação	 periódica	 dos	 elementos.	 Ligações	 químicas.	 Funções	 inorgânicas.	
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Interações	 Intermoleculares.	 Reações	 químicas.	 Cálculos	 Estequiométricos.	 Soluções.	 Eletroquímica.	 Procedimentos,	
materiais	e	equipamentos	em	laboratório. 
Bibliografia	Básica	
ATKINS,	P.,	JONES,	L.	Princípios	de	Química	-	Questionando	a	vida	moderna	e	o	meio	ambiente.	Porto	Alegre:	Bookman,	
2006.	968p.	
BRADY,	 J.E.,	 RUSSEL,	 J.W.,	HOLUM,	 J.R.	Química:	A	Matéria	 e	 suas	 Transformações.	 3ª	 ed.	 Rio	 de	 Janeiro:	 LTC,	 2002.	
474p.	
RUSSELL,	J.	B.	Química	Geral.	2ª	ed.,	São	Paulo:	Makron	Books,	v	1.	1994. 
 
Bibliografia	Complementar	
BAIRD,	C.	Química	Ambiental.	2ª	ed.,	Porto	Alegre:	Bookman,	2002.	
BRADY,	J.	E.,	HUMISTON,	G.	E.	Química	Geral.	2ª	ed.,	Rio	de	Janeiro:	LTC,	2011.	v	1.	
KOTZ,	J.	C.,	TREICHEL,	P.	Jr.	Química	Geral	e	Reações	Químicas.	Vol.	1	,	Rio	de	Janeiro:	LTC,	2002.	
MAIA,	D.J.,	BIANCHI,	J.C.A.	Química	Geral	-	Fundamentos.	São	Paulo:	Pearson	
Prentice	Hall,	2007. 
 

 
Período: 1° 

Nome da disciplina: Introdução à Ciência e Tecnologia em Alimentos 
Código:	003 Carga	Horária	Teórica:		34 Carga	Horária	Prática:	00 
Carga	Horária	Semipresencial: Carga	Horária	Presencial:34 Carga	Horária	Total:	34 
Ementa:	Perfil	e	áreas	de	atuação	do	tecnólogo	em	alimentos.	Mercado	e	tendências	da	indústria	de	alimentos.	Caracteri-
zação	e	classificação	das	matérias	primas	de	origem	animal	e	vegetal.	Noções	de	fisiologia	animal	e	vegetal.	Fontes	de	
produção	e	mercado	de	consumo.	Obtenção,	seleção	das	espécies,	aspectos	nutricionais.	Transporte	e	conservação.	In-
trodução	à	Análise	Sensorial	de	alimentos	e	bebidas. 
Bibliografia	Básica	
EVANGELISTA,	J.	Tecnologia	de	Alimentos.	2ed.	São	Paulo:	Atheneu,	2005.	652p.	
OETTERER,	M.;	REGITANO-D’ARCE,	M.	A.	B.;	SPOTO,	M.	H.	F.	Fundamentos	de	ciência	e	tecnologia	de	alimentos.	Barueri:	
Manole,	2006.	612	p.		
ORDÓÑEZ,	 J.	 A.	 Tecnologia	 de	 Alimentos.	 Componentes	 dos	 Alimentos	 e	 Processos.	 Editora	 ARTMED.	 Porto	 Alegre.	
2005.	294	p. 
Bibliografia	Complementar	
CHITARRA,	M.I.F.;	CHITARRA,	A.	B.	Pós-colheita	de	frutas	e	hortaliças:	fisiologia	e	manuseio.	Lavras:	Editora	UFLA,	2005.	
783	p.	
FELLOWS,	P.	J.	Tecnologia	do	processamento	de	alimentos:	princípios	e	prática.	2°ed.	Porto	Alegre:	Artmed,	2006.	602p. 

 
Período: 1° 

Nome da disciplina: Matemática 
Código:	004 Carga	Horária	Teórica:		68 Carga	Horária	Prática:	00 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Elementos de Matemática Básica: Potenciação, Radiciação e Fatoração. Resolução de equações. Grandezas dire-
tamente e inversamente proporcionais e regra de três simples e composta. Conceitos básicos do cálculo elementar: funções, 
estudo gráfico e aplicação. Fundamentos de derivadas e aplicação. Fundamentos de integral e aplicações. 
Bibliografia	Básica	
GUIDORIZZI, H.L. Um curso de cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
DEMANA, F.D. et al. Pré-cálculo. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 
LARSON, R. Cálculo com Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
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ÁVILA, G. Cálculo das funções de uma variável. Rio de Janeiro: LTC, 2004 

Bibliografia	Complementar	
 
ÁVILA, G. Cálculo I: funções de uma variável. Rio de Janeiro: LTC, 1994. 
LIMA, E.L. Análise real: funções de uma variável. Rio de Janeiro: IMPA, 2009. 
HOFFMANN, L.D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 1990. 
THOMAS, G.B. Cálculo. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 
MUENM, M.A, Foulis DJ. Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 
PUGA, L.Z, Tárcia JHM, Paz AP. Cálculo numérico. São Paulo: LCTE, 2011. 
TEWART, J. Cálculo 1. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

 

 

Período: 1° 
Nome da disciplina: Microbiologia geral 
Código:	005 Carga	Horária	Teórica:		34 Carga	Horária	Prática:	34 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Introdução à microbiologia. Organização dos seres vivos (microrganismos). Características gerais, reprodução e 
doenças mais comuns das bactérias, fungos, vírus e protozoários. Doenças transmitidas por estes organismos e importância 
na área da saúde. 
Bibliografia	Básica	
FRANCO,	B.	D.	G.M.;	LANDGRAF,	M.	Microbiologia	dos	alimentos.	S.	Paulo.	Ed.	Atheneu,	2008.	182	p.	
TORTORA,	G.J.;FUNKE,	B.R.	CASE,	C.L	Microbiologia.	6	ed.,	Porto	Alegre.	Ed.	Artes	Médicas	Sul,	2005.	824	p.	
BARBOSA,	Heloiza	Ramos;	TORRES,	Bayardo	Baptista.	Microbiologia	básica.	São	Paulo:	Atheneu,	2010.	196	p	
SILVA,	 N.,	 CANTÚSIO	 NETO,	 R.,	 JUNQUEIRA,	 V.C.A.,	 SILVEIRA,	 N.F.A.	Manual	 e	métodos	 de	 análise	microbiológica	 da	
água.	Editora	Livraria	Varela.	São	Paulo,	SP,	2005.	
ROMEIRO,	R.S.	Métodos	em	bacteriologia	de	plantas.	Editora	UFV,	Viçosa,	MG.	2001.	Paulo,	SP,	1968.	(1	exemplar).	
VERMELHO,	A.B.,	BASTOS,	M.C.F.,	SÁ,	M.H.B.	Bacteriologia	Geral.	Editora	Guanabara	Koogan,	Rio	de	Janeiro,	RJ,	2007.	
SILVA,	N.,	CANTÚSIO	NETO,	R.,	 JUNQUEIRA,	V.C.A.,	 SILVEIRA,	N.F.A.	Manual	de	métodos	de	análise	microbiológica	da	
água.	Editora	Livraria	Varela.	São	Paulo,	SP,	2005.	(4	exemplares).	
ROMEIRO,	R.S.	Métodos	em	bacteriologia	de	plantas.	Editora	UFV,	Viçosa,	MG.	2001.	(3	exemplares). 
Bibliografia	Complementar 
PELCZAR Jr., M. J.; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N. R. Microbiologia: conceitos e aplicações. v. 1 e 2, 2.ed. São Paulo, Ma-
kron Books, 1997. 524 p. 
RODRIGUEZ DE MASSAGUER, Pilar. Microbiologia dos Processos Alimentares. São Paulo: Varela, 2005. 258 p. 
AGRIOS, G.N. Plant pathology. 4a Ed., Academic Press. 1997. 606p. 
BARBOSA, H. R.; TORRES, B. B. Microbiologia Básica. Ateneu: São Paulo, 1999.  96p. 
CARDOSO, E. J.B. N, TSAI, S.M., NEVES, M.C.P. Microbiologia do solo. Campinas: SBCS, 1992. 
HUNGRIA, M.; ARAUJO, R.S. Manual de métodos empregados em estudo de microbiologia agrícola. Brasília: Em-
brapa-CNPAF/Embrapa-CNPSO/Embrapa-SPI, 1994. 542p. (Download: 
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/CNPAF/8927). 
OKURA, MH & RENDE, J.C. Microbiologia – roteiros de aulas práticas. Editora Tecmedd, Ribeirão Preto, SP, 2008. 
PELCZAR, M., REID, R. & CHAN, E.C.S. Microbiologia. McGraw-Hill do Brasil, vol. 1e 2, São Paulo, 1980. 
ROMEIRO, R.S. Bactérias fitopatogênicas. Viçosa: UFV, 1995. 
TORTORA, J.G; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. 6ª ed. Porto Alegre: ARTMED, 2000. 
TRABULSI, L.R. & ALTHERTHUM, F. Microbiologia 5ª. Ed. Editora Atheneu, São Paulo, SP. 2008. 
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FARR & ROSMAN, SBML Systematic Botany of Mycological Resources. Disponível em: 
<http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=12-75-39-00>. Acesso em: 24 de abril de 2013. 
INDEX FUNGORUM. Disponível em: <http://www.indexfungorum.org/Names/Na-mes.asp>. Acesso em: 24 de abril de 
2013. 
CENARGEN, Disponível em: http://pragamall.cenargen.embrapa.br/aiqweb/michtml/ fgbanco01.asp. , acessado em junho 
de 2013. 
TRABULSI, L. R. Microbiologia - 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2005 
TORTORA, G. Microbiologia - 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
FRANCO, B. D. G. de M. Microbiologia dos alimentos São Paulo: Atheneu, 2005. 
NOGUEIRA AV, SILVA FILHO, GN. Microbiologia. Florianópolis: CED/LANTEC/UFSC, 2010.	
MADIGAN,	M.T.;	MARINKO,	J.M.;	PARKER,	J.	Microbiologia	de	Brock.	10	ed.	São	Paulo:	Prentice	Hall,	2003. 

 

 
Período: 1° 

Nome da disciplina: Informática 
Código:	006 Carga	Horária	Teórica:		8 Carga	Horária	Prática:	26 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:34 Carga	Horária	Total:	34 

Ementa:	Botões	básicos	para	uso	e	formatação	no	BrOffice/Writer	e	Word.	Planilhas	dinâmicas	alimentação	e	elaboração	
BrOffice/Cal	e	Excel.	Apresentação	de	trabalhos	no	Impress,	Power	Point	e	Prezzi.	Comandos	rápidos	(para	formatar,	bus-
car	dados).	Apresentação	de	sites	de	busca	pelo	e	comandos	lógicos	(Scielo/	Capes).	Construção	de	Gráficos	no	Sigmaplot	
e	Excel. 
Bibliografia	Básica 
MANZANO, José Augusto N. G. BrOffice.org 2.0: guia prático de aplicação. São Paulo, SP: Érica, 2006. 218 p. ISBN 
9788536501138.  
MOREIRA, Paulo. Microsoft word 2000. Rio de Janeiro, RJ: Axcel Books, c1999. 174 p. (Série curso básico & rápido). 
ISBN 8573231084. 	
VELLOSO,	F.	de	C.	Informática:	Conceitos	Básicos.	2004. 
Bibliografia	Complementar 
MANZANO, J.A.N. G. Estudo Dirigido de Excel XP. São Paulo: Érica, 2004. Revista de informática teórica e aplicada. 
Porto Alegre: UFRGS, 1989.Coleção: 2008. Disponível em:http://www.seer.ufrgs.br/index.php/rita/index. Acesso em: 5 
jul. De 2010. 
MANZANO, J.A.N. G. Openoffice.Org Versão 1.1 em Português: Guia de Aplicação. São Paulo: Érica, 2003.Info 
exame: windows x mac x linux: qual é a melhor para cada tarefa? Veja o resultado dos testes do infolab. São Paulo: 
Abril, n.295, set. 2010. 138 p. 
COSTA, D.G. Comunicações multimídia na Internet: da teoria à prática. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007. 236 
p. 
SILVA, M.G. Informática - Terminologia Básica, Windows XP, Word XP e Excel XP. Érica, 2005. 
TAJRA, S.F. Internet na educação: o professor na Era Digital. Colaboração: Carlos Eduardo Feitosa Tajra. São Paulo: 
Érica, 2002. 148 p 
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Período: 1° 
Nome da disciplina: Física Aplicada 
Código:	007 Carga	Horária	Teórica:		60 Carga	Horária	Prática:	8 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Sistema	Internacional	de	unidades.	 Instrumentos	de	medida.	Termometria	e	calorimetria.	 	Mudanças	de	fases.	
Estudo	de	gases.	Leis	da	Termodinâmica.	 
Bibliografia	Básica	
HALLIDAY,	D.,	Resnick,	R.	Fundamentos	da	Física	vol.1,2.	6	ed.	Rio	de	Janeiro,	LTC,	2006.		
ALONSO,M.E.Finn.	Física:	um	curso	universitário:	mecânica.	vol.	1,2.	São	Paulo,	Ed.	Blucher,	1972.		
TIPLER,	P.	Física	:	para	cientistas	e	engenheiros	:	mecânica,	oscilações	e	ondas,	termodinâmica.	vol.2.	3ª	edição,Ed.	LTC.	
S.A.,	2000.	651	p. 
Bibliografia	Complementar	
SEARS,	F.;	ZEMANSKY,M.W.;	YOUNG,H.D.	Física:	Mecânica	dos	Fluídos.	Calor.	Movimentos	Ondulatórios.	2ªed.	RJ,	Ed.LTC,	
2001.	251	p.		
TIPLER,	P.	Física	:	para	cientistas	e	engenheiros	:	mecânica	vol.1.	3ª	edição,Ed.	LTC.	S.A,	2000.	311	p. 
 

 
Período: 2° 

Nome da disciplina: Metodologia Científica 
Código:	008 Carga	Horária	Teórica:		68 Carga	Horária	Prática:	0 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	 ntrodução	 ao	 conhecimento	 científico;	 Metodologias	 e	 técnicas	 de	 pesquisa;	 Citações	 e	 referenciais	
bibliográficas;	 Linguagem	 científica;	 Processo	 de	 Pesquisa	 e	 suas	 dimensões;	 Pesquisa;	 o	 papel	 da	 teoria:	 hipóteses,	
conceitos	 e	 definições;	 Tipos	 e	 técnicas	 de	 pesquisa;	 Coleta	 de	 dados:	 fontes	 primárias	 e	 secundárias;	 documentos,	
arquivos;	 registros,	 memórias,	 biografias;	 jornais,	 revistas	 e	 publicações	 em	 massa;	 entrevistas	 com	 e/ou	 sem	
questionário.	Publicação	científica. 
Bibliografia	Básica	
GIL,	A.	C.	Como	elaborar	projetos	de	pesquisa.	5.	ed.	São	Paulo,	SP:	Atlas,	2010.	184	p.	
BASTOS,	L.	R.;	PAIXÃO,	L.;	FERNANDES,	L.	M.;	DELUIZ,	N.	Manual	para	Elaboração	de	Projetos	e	Relatórios	de	Pesquisa,	
Teses,	Dissertações	e	Monografias.	R.J.	Editora	ABPDEA.	2000.	128	p.	
SILVA,	J.M.;	SILVEIRA,	E.S.	Apresentação	de	trabalhos	acadêmicos:	normas	e	técnicas.	5.	ed.	Petrópolis,	RJ:	Vozes,	2009.	
215	p. 
Bibliografia	Complementar	
MARTINS	 JUNIOR,	 J.	Como	escrever	 trabalhos	de	conclusão	de	curso:	 instruções	para	planejar	e	montar,	desenvolver,	
concluir,	redigir	e	apresentar	trabalhos	monográficos	e	artigos.	4.	ed.	Petrópolis,	RJ:	Vozes,	2010.	222	p.	
YIN,	R.	K.	Estudo	de	Caso.	Planejamentos	e	Métodos.	3ª	Edição.	Porto	Alegre.	Bookman.	2005.	212	p. 

 

 

Período:	2° 

Nome	da	disciplina:	Química	Orgânica 
Código:	009 Carga	Horária	Teórica:		56 Carga	Horária	Prática:	12 
Carga	Horária	Semipresenci- Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 
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al:00 
Ementa:	Estrutura	e	propriedades	do	carbono.	Funções	orgânicas:	nomenclatura	e	propriedades.	Reações	e	síntese.	Ex-
tração	com	solventes.	Destilações.	Estereoquímica.	Reações	orgânicas:	substituição,	eliminação	e	adição,	reações	de	radi-
cais,	compostos	aromáticos,	reações	de	compostos	aromáticos,	reações	de	oxidação	e	redução	de	compostos	orgânicos.	
Materiais,	métodos	e	procedimentos	em	laboratório	de	química	orgânica. 
Bibliografia	Básica	
SOLOMONS,	T.	W.	G.;	Química	Orgânica,	Vol.	1	e	2;	Trad.	Robson	Mendes	Matos,	8ª	Edição,	Rio	de	Janeiro:	LTC,	2005.		
BARBOSA,	L.	C.	A.;	Introdução	à	Química	Orgânica,	UFV,	São	Paulo:	Prentice	Hall,	2004.	311	p.	
VOLLHARDT,	K.	P.	C.;	SCHORE,	N.	E.;	Química	Orgânica	–	Estrutura	e	função.	Trad.	Ricardo	Bisca	de	Alencastro...[et.	al],	4ª	
ed.	Porto	Alegre:	Bookman,	2004.	1112	p. 
Bibliografia	Complementar	
ALLINGER,	Norman	et	al.	Química	orgânica	2ªed.	Rio	de	Janeiro,	Livros	Técnicos	e	Científicos,	1976.	961	p.	
RUSSEL,	J.	B.	2.	Química	Geral.	São	Paulo,	Ed.	Makron,	1994.	621	p.	
YIN,	R.	K.	Estudo	de	Caso.	Planejamentos	e	Métodos.	3ª	Edição.	Porto	Alegre.	Bookman.	2005.	212	p. 

 

 
Período:	2° 

Nome	da	disciplina:	Química	Analítica 
Código:	010 Carga	Horária	Teórica:		56 Carga	Horária	Prática:	12 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa: Soluções e equilíbrio químico. Análise qualitativa. Análise gravimétrica. Análise volumétrica. Análise instrumen-
tal. Erros. 
Bibliografia Básica 
SKOOG, D.A. et al. Fundamentos de química analítica. São Paulo: Cengage learning, 2008. 
LEITE, F. Práticas de química analítica. 3. ed. Campinas: Átomo, 2008. 
VOGEL, A.I. Análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 488 p 
Bibliografia Complementar 
ROCHA, J.C., ROSA, A.H., CARDOSO, A.A. Introdução a Química ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2004. 
BAIRD, C. Química ambiental quantitativa. 7. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos Científicos, 2008. 
HARRIS, D.C. Analise química quantitativa. 7. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos Científicos, 2008. 
VOGEL, A.I. Química analítica qualitativa. São Paulo (SP): Mestre Jou, 1981. 665 p. 
BACCAN, N. et al. Química analítica quantitativa elementar. 3. ed. São Paulo:Blucher, 2001. 308 p 
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Período:	2° 

Nome	da	disciplina:		Microbiologia	de	Alimentos 
Código:	011 Carga	Horária	Teórica:		34 Carga	Horária	Prática:	34 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	 Desenvolvimento	 de	microrganismos	 em	 alimentos.	Microrganismos	 de	 interesse	 em	 alimentos	 (indicadores,	
deteriorantes,	produtores	de	alimentos	e	patogênicos).	Intoxicações	e	infecções	de	origem	alimentar.	Métodos	e	ativida-
des	laboratoriais	de	análises	microbiológicas. 
Bibliografia	Básica	
FRANCO,	B.	D.	G.	M.;	LANDGRAF,	M.	Microbiologia	dos	alimentos.	S.	Paulo.	Ed.	Atheneu,	2008.	183p.	
JAY,	J.	M.	Microbiologia	de	Alimentos.	6	ed.	São	Paulo:	Artmed,	2005.	711	p.	
FORSYTHE,	S.	J.	Microbiologia	da	segurança	alimentar.	Porto	Alegre,	RS:	Artmed,	2002.	424p. 
Bibliografia	Complementar	
SILVA,	Neusely	da.	Manual	de	métodos	de	análise	microbiológica	de	alimentos.	São	Paulo,	SP:	Varela,	2007.	536	p		
MASSAGUER,	Pilar	Rodriguez	de.Microbiologia	dos	processos	alimentares.	São	Paulo,	SP:	Livraria	Varela,	2006.	258	p.	
HAJDENWURCEL,	Judith	Regina.	Atlas	de	microbiologia	de	alimentos.2.	ed.	São	Paulo,	SP:	Fonte	Comunicações	e	Editora,	
2004.	2	v. 

 

 
Período:	2° 

Nome	da	disciplina:		Estatística	Básica 
Código:	012 Carga	Horária	Teórica:		34 Carga	Horária	Prática:	00 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	34 Carga	Horária	Total:	34 

Ementa:	Tipos	de	dados	e	classificação	de	variáveis.	Somatório.	Estatística	descritiva.	Box-Plot.	 Introdução	à	 inferência.	
Distribuições	de	probabilidade.	Testes	de	hipóteses	para	uma	média.	 Intervalos	de	confiança.	Testes	para	duas	médias.	
Correlação.	Regressão	linear	simples.	Introdução	à	estatística	não	paramétrica.	Estatística	computacional. 
Bibliografia	Básica	
BUSSAB,	W.O.,	MORETTIN,	P.A.	Estatística	Básica.	6.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2010.	540	p.	

FERREIRA,	D.F.	Estatística	básica.	Lavras:	UFLA,	2005.	664	p.	

MORETTIN,	P.A.;	BUSSAB,	W.O.	Estatística	básica.	6ª	Ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2010.	

R	CORE	TEAM.	R:	A	language	and	environment	for	statistical	computing.	R	Foundation	for	Statistical	Computing,	Vienna,	

Austria.	Disponível	em:	http://www.R-project.org/.	Acesso	em	30	julho,	2016.	

RIBEIRO	JUNIOR,	J.I.	Análises	estatísticas	no	EXCEL:	guia	prático.	Viçosa:	UFV,	2004. 

Bibliografia	Complementar	
ASSIS,	J.P.;	DIAS,	C.T.S.;	SILVA,	A.R.;	DOURADO	NETO,	D.	Estatística	Descritiva.	Piracicaba:	FEALQ,	2016.	394p	.	

CECON,	P.R.;	SILVA,	A.R.;	NASCIMENTO,	M.;	FERREIRA,	A.	Métodos	estatísticos.	Viçosa:	UFV,	2012.	

DÍAZ,	F.R.;	LÓPEZ,	F.J.B.	Bioestatística.	São	Paulo:	Cengage	Learning,	2012.	

PIMENTEL-GOMES,	F.	Curso	de	estatística	experimental.	Piracicaba:	FEALQ,	2009. 
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Período:	2° 

Nome	da	disciplina:		Inglês 
Código:	013 Carga	Horária	Teórica:		34 Carga	Horária	Prática:	00 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	34 Carga	Horária	Total:	34 

Ementa:	Estudo	do	discurso	em	textos	autênticos	complexos,	tanto	de	interesse	geral,	quanto	específico.	Estratégias	de	
leitura.	Funções	comunicativas	do	texto.	Análise	de	partes	complexas	do	sistema	linguístico-gramatical	da	língua	inglesa.	
Leitura	e	compreensão	de	textos	diversos	e	também	da	área	técnica,	em	língua	inglesa.	 
Bibliografia	Básica	
MUNHOZ,	Rosângela.	Inglês	instrumental:	Estratégias	de	leitura.	São	Paulo:	Texto	novo,	2000.	136	p.	
SCHUMACHER,	Cristina.	Inglês	Urgente!	para	Brasileiros:	Soluções	Simples	e	Práticas	para	Aprender	de	Vez.	RJ;	Elsevier,	
1999.	226p.	
HEWINGS,	Martin.	Advanced	Grammar	in	Use	2	ed.	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2005.	294	p.	
SOUZA,	A.G.	F.	et	al.	Leitura	em	Língua	Inglesa:	uma	abordagem	instrumental.	São	Paulo:	DISAL,	2005.	203	p.	 
Bibliografia	Complementar	
ROCHA,	Cláudia	Hilsdorf	(Org.).	Ensinar	e	aprender	língua	estrangeira	nas	diferentes	idades	reflexões	para:	professores	
e	formadores.	São	Carlos:	Claraluz,	2008.	255	p.	
MURPHY,	Raymond.	Basic	grammar	in	use	with	answears	.	Cambridge	University	Press,	2002.	302p.	
Dicionário	Oxford	Escolar	para	estudantes	brasileiros	de	Inglês.	Oxford:	Oxford	University	Press,	2007.	757p.	 

 
Período:	2° 

Nome	da	disciplina:		Operações	Unitárias 
Código:	014 Carga	Horária	Teórica:		26 Carga	Horária	Prática:	8 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	34 Carga	Horária	Total:	34 

Ementa:	Operações	unitárias	da	indústria	de	alimentos	utilizadas	para	transporte	de	fluídos,	agitação	e	mistura,	fragmen-
tação,	separação,	classificação	e	transporte	de	sólidos,	 fluidização,	separação	gás-sólido	e	 líquido-sólido:	 filtração,	sedi-
mentação	e	centrifugação,	trocadores	de	calor,	evaporação,	refrigeração	e	destilação,	absorção,	extração	e	secagem. 
Bibliografia	Básica	
FOUST,	A.S.,	WENZEL,	 L.	A.,	CLUMP,	C.W.,	MAUS,	 L.,	ANDERSEN,	 L.B.	Princípio	das	operações	unitárias.	Rio	de	 Janeiro:	
Editora	Guanabara	Dois,	1982.	
FELLOWS,	P.	J.	Tecnologia	do	processamento	de	alimentos:	Princípios	e	prática.	2.	ed.,	2006.	
GAVA,	A.	J.;	SILVA,	C.	A.	B.;	FRIAS,	J.	R.	G.	Tecnologia	de	alimentos:	princípios	e	aplicações.	São	Paulo:	Nobel,	2008. 
 
Bibliografia	Complementar	
HIMMELBLAU,	David	M;	RIGGS,	James	B.	Engenharia	química:	princípios	e	cálculos.	7.	ed.	Rio	de	Janeiro,	RJ:	LTC,	2006	
MACINTYRE,	A.J.	Bombas	e	instalações	de	bombeamento.	Livros	Técnicos	e	Científicos	Editora	S.A.	2a	ed.	1997.	
AZEVEDO	NETTO,	José	M.	de.	Manual	de	hidráulica.	8.	ed.	São	Paulo:	Blucher,	c1998.	
YOUNG,	Hugh,	D.;	FREEDMAN,	Roger,	A.	Física	II:	Termodinâmica	e	Ondas.	12	ed.	São	Paulo:	Addison	Wesley,	2008	
ORDÓÑEZ,	J.	A.	Tecnologia	de	alimentos:	componentes	dos	alimentos	e	processos.	Porto	Alegre:	Editora	ARTMED,	2005. 
FELDEER, R. M. Princípios elementares dos processos químicos, Rio de Janeiro: LTC,	
2013. 
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Período:	3° 

Nome	da	disciplina:		Desenho	Técnico 
Código:	015 Carga	Horária	Teórica:	34 Carga	Horária	Prática:	34 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	 Introdução	 ao	Desenho	 Técnico	 e	 suas	 aplicações.	Unidades	 de	medidas.	Geometria	 descritiva	 (ponto,	 reta	 e	
plano).	Normas	da	ABNT.	Escala	numérica	e	escala	gráfica.	Legenda.	Cotas.	Simbologia	e	Representações.	Projeções	orto-
gonais.	Planta	de	situação.	Planta	baixa.	Planta	de	cobertura.	Fachadas.	Cortes.	Desenho	Computacional	(AutoCAD	Bási-
co:	conceitos	e	ferramentas	básicas	no	desenvolvimento	de	desenhos	técnicos	em	2D;	configuração	da	área	de	trabalho;	
comandos	de	construção	de	desenhos	em	2D;	espessura	de	traçados;	visualização	em	camadas;	edição	de	textos;	biblio-
tecas	de	símbolos;	escalas;	cotagem,	impressão	ou	plotagem). 
Bibliografia	Básica	
BALDAM,	Roquemar	de	Lima;	LOURENÇO,	Costa.	AutoCAD	2010:	utilizando	totalmente.	São	Paulo:	Érica,	2009.	520	p.	
FRENCH,	Thomas	Ewing;	VIERCK,	Charles	J.	Desenho	técnico	e	tecnologia	gráfica.	8.	ed.	São	Paulo:	Globo,	2011.	1093	p.	
LIMA,	Claudia	Campos	Netto	Alves	de.	Estudo	dirigido	de	AutoCad	2010.	São	Paulo:	Érica,	2009.	316	p.	
OBERG,	Lamartine.	Desenho	arquitetônico.	32.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Ed.	Ao	Livro	Técnico,	1997.	156	p.	
OLIVEIRA,	Mauro	Machado	de.	Autocad	2010:	Autodesk:	guia	prático	2D,	3D	e	perspectiva.	Campinas:	Komedi,	2010.	193	
p.	
PEREIRA,	Aldemar.	Desenho	técnico	básico.	9.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Ed.	Francisco	Alves,	1990.	127	p. 
 
Bibliografia	Complementar	
ABNT	-	Associação	Brasileira	de	Normas	Técnicas	(Diversas	Normas	na	Área	de	Desenho).	
KATORI,	Rosa.	AutoCad	2010:	desenhando	em	2D.	São	Paulo:	SENAC,	2009.	228	p.	
MATTOS,	João	Henrique	Volpini.	Autocad	2000:	trabalhando	em	duas	dimensões.	São	Paulo:	Makron	Books,	2000.	590	p.	
MONTENEGRO,	Gildo	Aparecido.	Desenho	Arquitetônico:	para	cursos	técnicos	de	2º	grau	e	faculdade	de	arquitetura.		3.	
ed.	São	Paulo:	Ed.	Edgard	Blucher,	1978.	158	p.	
SANTIAGO,	Anthero	da	Costa.	Guia	do	técnico	agropecuário:	topografia	e	desenho.	Campinas:	 Instituto	Campineiro	de	
Ensino	Agrícola,	1982.	110	p.	
YAMADA,	Cecilia	Fujiko	Kanegae.	Desenho	geométrico:	Ensino	fundamental.	São	Paulo:	Scipione,	2007.	184	p.	

YAMAMOTO,	Arisol	Simone	Sayuri	Tsuda;	SIHN,	Ieda	M.	Nolla.	Curso	de	autocad	2000:	básico.	São	Paulo:	Makron	Books,	

2000.	569	p. 

 

Período:	3° 

Nome	da	disciplina:		Bioquímica 
Código:	016 Carga	Horária	Teórica:	58 Carga	Horária	Prática:	10 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Estudo	da	estrutura	química	e	propriedades	físico	químicas	das	biomoléculas	(carboidratos,	aminoácidos,	prote-
ínas,	enzimas,	lipídeos	e	ácidos	nucleicos).	Equilíbrio	ácido-básico.	Introdução		ao	metabolismo	celular.	Biossíntese	e	de-
gradação	de	biomoléculas.	Bioquímica	da	Nutrição. 
Bibliografia	Básica	
MARZZOCO,	A.	&	TORRES,	B.	B.	Bioquímica	Básica.	2.ed.	Rio	de	Janeiro:	Guanabara	Koogan,	1999.	
MONTGOMERY,	R.	Bioquímica:	uma	Abordagem	Dirigida	por	Casos.	5.	ed.	[S.I.]:	Artes	
Médicas,	1994.	
NELSON,	DL,	COX,	MM.	LEHNINGER.	Princípios	de	bioquímica.	4ª	edição,	Sarvier:	São	
Paulo,	2006.	
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STRYER,	L.	Bioquímica.	5ª	edição,	Guanabara	Koogan:	Rio	de	Janeiro,	2007.	
VOET,	D.	et	al.	Fundamentos	de	Bioquímica.	Porto	Alegre:	Artmed	Editora,	2000. 

Bibliografia	Complementar	
ALBERTS,	B.	Biologia	Molecular	da	Célula.	4ª	edição.	Artmed;	Porto	Alegre,	2004.	
HENEINE,	IF.	Biofísica	Básica.	São	Paulo:	Atheneu,	2004.	
KERBAUY,	GB.	Fisiologia	Vegetal.	Guanabara	Koogan,	2004.	
LODISH,	H.,	BERK,	A.,	KAISER,	CA.,	KRIEGER,	M.,	BRETSCHER,	A.,	PLOEGH,	H.,	
AMON,	A.	Biologia	Celular	e	Molecular.	7ª	edição,	Porto	Alegre:	Artmed,	2014. 

 
Período:	3° 

Nome	da	disciplina:		Estatística	Experimental 
Código:	017 Carga	Horária	Teórica:	56 Carga	Horária	Prática:	12 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Princípios	básicos	da	experimentação	e	planejamento	de	experimentos.	Análise	de	Variância	e	teste	F.	Delinea-
mentos	 experimentais.	 Contrastes	 e	 Procedimentos	 de	 comparações	múltiplas	 de	médias.	 Experimentos	multifatores:	
fatoriais,	parcelas	subdivididas	e	outros	esquemas.	Análise	de	variância	da	regressão.	Testes	não	paramétricos:	Kruskal-
Wallis	e	Friedman.	Estatística	computacional. 
Bibliografia	Básica	
GOMES,	F.P.,	GARCIA,	C.H.	Estatística	aplicada	a	experimentos	agronômicos	e	florestais.	Piracicaba:	FEALQ,	2002.	

GOMES,	F.P.	Curso	de	estatística	experimental.	Piracicaba:	FEALQ,	2009.	

R	CORE	TEAM.	R:	A	language	and	environment	for	statistical	computing.	R	Foundation	for	Statistical	Computing,	Vienna,	

Austria.	Disponível	em:	http://www.R-project.org/.	Acesso	em	31	julho,	2016.	

RIBEIRO	JUNIOR,	J.I.	Análises	Estatísticas	no	EXCEL:	guia	prático.	Viçosa:	UFV,	2004. 

Bibliografia	Complementar	
BANZATTO,	D.A.;	KRONKA,	S.N.	Experimentação	Agrícola.	4ª	Ed.	Jaboticabal:	Funep,	2006.	

CECON,	P.R.;	RÊGO,	E.R.;	SILVA,	A.R.;	RÊGO,	M.M.	Estatística	e	experimentação.	Editora	São	Mateus,	2013.	

FERREIRA,	D.F.	Estatística	Básica.	Lavras:	UFLA,	2005.	

VIEIRA,	S.	Estatística	experimental.	2ª	Ed.	Atlas,	1999.	

ZIMMERMANN,	F.J.P.	Estatística	aplicada	à	pesquisa	agrícola.	Santo	Antônio	de	Goiás:	Embrapa	Arroz	e	Feijão,	2004. 

 

 

Período:	3° 

Nome	da	disciplina:		Princípios	de	Conservação	de	Alimentos 
Código:	018 Carga	Horária	Teórica:	60 Carga	Horária	Prática:	8 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Operações básicas do processamento de alimentos. Técnicas de conservação dos alimentos: por calor, frio, defu-
mação, controle de umidade, radiação, adição de solutos, fermentação, pela adição de compostos químicos, uso de embala-
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gens e novas tecnologias. Fatores condicionantes da armazenagem e do transporte de alimentos. 
Bibliografia	Básica	
EVANGELISTA,	J.	Tecnologia	de	alimentos.	2.	ed.	São	Paulo:	Atheneu,	2008.	652	p		
FELLOWS,	P.	J.	Tecnologia	do	Processamento	de	Alimentos:	Princípios	e	prática,	2	ed.	Porto	Alegre,	Artmed.	2006.	602	p.	
JAY,	J.	M.	Microbiologia	de	alimentos.	6°ed.	Porto	Alegre:	Artmed.	2005.	711p.	
ORDÓÑEZ,	 J.	A.	Tecnologia	de	Alimentos.	Componentes	dos	alimentos	e	processos.	Vol.1	Porto	Alegre:	Artmed.	2005.	
294	p 
Bibliografia	Complementar 
CORTEZ, L. A. B.; HONÓRIO, S. L.; MORETTI, C. L. Resfriamento de frutas e hortaliças. Brasília: Embrapa Infor-
mação Tecnológica. 2002. 428 p. 
DOSSAT, R. J. Princípios de refrigeração: teoria, prática, exemplos, problemas, soluções. São Paulo, Ed. Hemus, 
2004. 884 p. 
GAVA, A. J.; SILVA, C. A. B. da; FRIAS, J. R. G. Tecnologia de alimentos: princípios e aplicações. São Paulo: Nobel, 
2008. 511 p.  

 

 

Período:	3° 

Nome	da	disciplina:		Higienização	na	Indústria	de	Alimentos 
Código:	019 Carga	Horária	Teórica:	30 Carga	Horária	Prática:	4 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	34 Carga	Horária	Total:	34 

Ementa:	Requisitos	higiênicos	nas	 indústrias	de	alimentos.	 Importância	da	qualidade	da	água.	Limpeza	e	sanitização	de	
utensílios,	 equipamentos	 e	 ambiente.	 Princípios	 básicos	de	Higienização.	 Procedimento	 geral	 de	Higienização.	Agentes	
químicos	para	Higienização.	Eficiência	microbiológica	de	sanitizantes.	Sanitizantes	físicos	e	químicos. 
Bibliografia	Básica	
OETTERER,	Marília.	Fundamentos	de	Ciência	e	Tecnologia	de	Alimentos.	Barueri	(SP):	Manole,	2006.	612	p.	
ORDÓÑEZ,	J.	A.	Tecnologia	de	Alimentos.	Componentes	dos	Alimentos	e	Processos.	Editora	ARTMED.	Porto	Alegre.	2005.	
294	p. 
Bibliografia	Complementar	
GAVA,	Altanir	J.	Princípios	de	tecnologia	de	alimentos	7º	ed.	São	Paulo:	Nobel,	1986.	284	p.	
EVANGELISTA,	J.	Tecnologia	de	Alimentos.	R.	J.,	Ed.	Atheneu,	2000.	644	p. 

 
Período:	3° 

Nome	da	disciplina:		Análises	físico-químicas	de	alimentos 
Código:	020 Carga	Horária	Teórica:	34 Carga	Horária	Prática:	34 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:		Introdução	à	análise	de	alimentos.	Técnicas	de	amostragem.	Classificação	das	análises:	quantitativa	e	qualitati-
va.	Métodos	de	determinação	de	umidade	e	sólidos	totais,	cinzas	e	conteúdo	mineral,	nitrogênio	e	conteúdo	proteico,	
carboidratos,	fibra	dietética	e	lipídeos.	Métodos	físicos	de	análise	de	alimentos;	densitometria,	tamanho,	diâmetro.	Mé-
todos	físico-químicos	sólidos	solúveis,	acidez,	pH,	vitamina	C.	Análise	de	compostos	bioativos,	capacidade	antioxidante,	
antocianinas	e	fenólicos	totais.	Métodos	cromatográficos	e	de	espectrometria. 
Bibliografia	Básica	
BOBBIO,	P.	A.;	BOBBIO,	F.	O.	Química	do	Processamento	de	Alimentos.	2ª	Edição	revisada	e	atualizada.	São	Paulo:	Liv.	
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Varela,	2001.	143	p.	
CECCHI,	H.	M.	Fundamentos	Teóricos	e	Práticos	em	Análise	de	Alimentos.	Edição	revisada.	Campinas:	Ed.	da	UNICAMP,	
2003.		
BOBBIO,	F.	O.;	BOBBIO,	P.	A.	Manual	de	Laboratório	de	Química	de	Alimentos.		São	Paulo,	Livraria	Varela.	2003.	136	p.	
FENNEMA,	O.R.	Química	de	alimentos.	4ªed.	–	Editora	Artmed,	2010. 
Bibliografia	Complementar	
AOAC	 -	 Association	 Official	 Analytical	 Chemists.	 (2010).	Official	 Methods	 of	 Analysis	 of	 AOAC	 International.	 18.	 ed.	
Gaithersburg.	
BRADY,	J.	E.;	RUSSEL,	J.	W.;	HOLIM,	J.	R.;	Química	–	A	matéria	e	suas	transformações,	Trad.	J.	A.	Souza,	3ª	ed.,	Volume	1	
e	2,	Rio	de	Janeiro,	Editora	LTC,	2002.		
HARRIS,C.D.	Análise	Química	Quantitativa.	7ª	ed.	Rio	de	Janeiro,		Ed.	LTC,	2008.	868	p. 
 

 
Período:	4° 

Nome	da	disciplina:		Química	de	Alimentos 
Código:	021 Carga	Horária	Teórica:	56 Carga	Horária	Prática:	12 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:		Propriedades	físico-químicas	e	funcionais	da	água.	Noções	de	reologia.	Função,	estrutura	e	principais	reações	de	
transformações	de	 carboidratos,	proteínas,	 lipídios	e	pigmentos	durante	 condições	de	processamento	e	 estocagem	de	
alimentos. 
Bibliografia	Básica	
ARAÚJO,	J.M.A.	Química	de	Alimentos:	teoria	e	prática,	3	ed.	Viçosa:	UFV,	2006.	478p.	
BOBBIO,	P.	A.;	BOBBIO,	F.	O.	Química	do	Processamento	de	Alimentos.	2ªed.	revisada	e	atualizada.	São	Paulo:	Livraria	
Varela,	2001.	143p.	
RIBEIRO,	Eliana	Paula;	SERAVALLI,	E.	A.	G.	Química	de	Alimentos.	2ªed.	São	Paulo:	Blucher,	2007.	184p.	
DAMODARAN,	S;	PARKIN,	K.	L;	FENNEMA,	O.	R.	Química	de	Alimentos	de	Fennema.	4ªed.	Porto	Alegre:	Artmed,	2010.	
900p. 
Bibliografia	Complementar	
ORDÓÑEZ,	 J.	 A.	 Tecnologia	 de	 Alimentos.	 Componentes	 dos	 Alimentos	 e	 Processos.	 Editora	 ARTMED.	 Porto	 Alegre.	
2005.	
LEHNINGER,	A.	L.;	NELSON,	D.	L.;	COX,	M.	M.	Princípios	de	Bioquímica.	2ª	ed.	São	Paulo:	Sarvier,	1995 

 

 
Período:	4° 

Nome	da	disciplina:		Tecnologia	de	carnes	e	derivados 
Código:	022 Carga	Horária	Teórica:	40 Carga	Horária	Prática:	28 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Operações	de	pré-abate	e	abate	de	bovinos,	suínos	e	aves.	Composição	química	da	carne.	Estrutura	do	tecido	
animal.	Processo	bioquímico	da	contração	animal.	Bioquímica	do	post-mortem.	Cortes	comerciais.	Matérias-primas,	en-
voltórios,	aditivos	e	condimentos	empregados	no	processamento	de	produtos	cárneos.	Tecnologia	de	fabricação	de	pro-
dutos	cárneos	utilizando:	cura,	cominuição,	reestruturação,	emulsificação,	fermentação,	salga,	cozimento	e	defumação.	
Impactos	ambientais	de	obtenção	de	matéria-prima	e	resíduos	do	processamento. 
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Bibliografia	Básica	
PARDI,	M.	C.	e	Colaboradores.	Ciência,	Higiene	e	Tecnologia	da	Carne,	vol.	1	e		2.	Goiania,	Ed.	UFG,	1995.	
GOMIDE,	 Lúcio	Alberto	de	Miranda.	Ciência	 e	qualidade	da	 carne:	fundamentos.	Viçosa,	MG:	UFV,	 2013.	 197	p.	 (Série	
Didática).	
SHIMOKOMAKI,	Massami;	OLIVO,	Rubison;	TERRA,	Nalcindo	Nascimento.	Atualidades	em	Ciências	e	Tecnologia	de	Car-
nes.	São	Paulo:	Varela,	2006.	236	p.	
AZEVEDO,	Lucio	Calefi	de;	LUCHIARI	FILHO,	Albino	et	al.	Qualidade	da	Carne.	São	Paulo:	Varela,	2006.	240	p.	
RAMOS,	Eduardo	Mendes.	Avaliação	da	qualidade	de	carne:	fundamentos	e	metodologias.	Viçosa	(MG),	UFG.	2007.	599	
p 
Bibliografia	Complementar	
TERRA,	Nelcindo	N.;	 TERRA,	Alessandro	B.de	M.	Defeitos	nos	Produtos	Cárneos:	Origens	 e	 Soluções	 São	Paulo.Varela,	
2004.	88	p.	
LAWRIE,	R.	A.	Ciência	da	Carne.	6.	ed.	Porto	Alegre,	RS:	Artmed,	2005.	384	p.	
ALENCAR,	Newton	de.	Embutidos/	linguíça	de	ovino	e	caprino.	Brasília,	DF:	SENAR,	c2004.	120	p.	(Coleção	SENAR	;	96).		
ALENCAR,	Newton	de.	Industrialização	de	carne	suína:	produção	de	presunto,	apresuntado,	pele	a	pururuca,	torresmo	à	
pururuca,	chouriço	e	salsichão	de	miúdos.	Viçosa,	MG:	CPT,	1997.	28	p.	(Série	Processamento	de	carne	;	86).	
KOBLITZ,	Maria	Gabriela	Bello	(Coord.).	Bioquímica	de	alimentos:	teoria	e	aplicações	práticas.	Rio	de	Janeiro,	RJ:	Guana-
bara	Koogan,	2010.	242	p. 

 

 

Período:	4° 

Nome	da	disciplina:		Tecnologia	de	leite	e	derivados 
Código:	023 Carga	Horária	Teórica:	40 Carga	Horária	Prática:	28 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Características	e	propriedades	do	 leite.	Obtenção	e	coleta	do	 leite.	Análises	físico-químicas	do	 leite.	Beneficia-
mento	do	 leite.	 Tecnologia	 de	processamento	de	derivados	 lácteos.	 	 Avanços	 tecnológicos	 e	 equipamentos	 industriais	
utilizados	no	processamento	de	leite	e	derivados.	Legislação	sanitária	de	produtos	lácteos.	Controle	de	qualidade	em	leite	
e	produtos	lácteos.	Impactos	ambientais	de	obtenção	de	matéria-prima	e	resíduos	do	processamento. 
Bibliografia	Básica	
BEHMER,	M.	L.	A.	Tecnologia	do	Leite,	produção,	Industrialização	e	análise.	13ª	ed.	São	Paulo	Ed.	Nobel	1999.	320	p.	
TRONCO,	Vania	Maria.	Manual	para	 inspeção	da	qualidade	do	 leite.	3.	ed.	Santa	Maria,	RS:	UFSM,	2008.	203	p.	 ISBN	
8573910046.	Número	de	chamada:	641:637.14	T853m	3.ed.	
WALSTRA,	 Pieter;	WOUTERS,	 Jean	 T.	M.;	 GEURTS,	 Tom	 J.	Dairy	 science	 and	 technology:	 second	 edition.	 2.	 ed.	 Boca	
Raton:	CRC	Press,	2006.	782	p.	(Food	science	and	technology).	ISBN	82472630.	Número	de	chamada:	641	W229d	2.ed. 
Bibliografia	Complementar	
BEHMER,	M.	 L.	 Arruda.	 Como	 aproveitar	 bem	 o	 leite	 no	 sítio	 ou	 chácara.	 São	 Paulo,	 SP:	 Nobel,	 1977.	 107	 p.	 ISBN	
8521302037.	Número	de	chamada:	637.1	B419c	
FURTADO,	Múcio	M.	Queijos	duros.	São	Paulo,	SP:	Setembro	Editora,	2011.	210	p.	Número	de	chamada:	637.3	F992q	
JANK,	Marcos	Sawaya;	FARINA,	Elizabeth	M.	M.	Q.;	GALAN,	Valter	Bertini.	O	agribusiness	do	leite	no	Brasil.	São	Paulo,	
SP:	Milkbizz,	1999.	108	p.	Número	de	chamada:	637.13	J33a.	
MARTINS,	Paulo	do	Carmo;	CARVALHO,	Marcelo	Pereira	de.	A	cadeia	produtiva	do	leite	em	40	capítulos.	Juiz	de	Fora,	
MG:	Embrapa	Gado	de	Leite,	2005.	204	p.	ISBN	8585748656.	Número	de	chamada:	637.12	C122.	
ORDÓÑEZ,	 J.	 A.	Tecnologia	 de	Alimentos.	 Componentes	 dos	 Alimentos	 e	 Processos.	 Editora	 ARTMED.	 Porto	 Alegre.	
2005.	
PEREDA,	Juan	A.	Ordóñez.	Tecnologia	de	alimentos:	alimentos	de	origem	animal.	Porto	Alegre,	RS:	Artmed,	2005.	ISBN	
8536304316. 
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Período:	4° 

Nome	da	disciplina:		Controle	de	Qualidade	 
Código:	024 Carga	Horária	Teórica:	68 Carga	Horária	Prática:	00 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Fundamentos	de	segurança	alimentar;	Epidemologia	das	principais	doenças	de	origem	alimentar;	Segurança	e	
qualidade	na	cadeia	produtiva	de	alimentos	de	origem	animal,	de	origem	vegetal.	Normas	e	Padrões	de	Qualidade	–	Le-
gislação	de	Alimentos.	Controle	preventivo	e	operacional	da	qualidade	e	segurança	aimentar	I-	Boas	Práticas	de	Fabrica-
ção	e	outros	procedimentos	correlatos;	II-	O	sistema	APPCC/HACCP;	Impactos	da	globalização	no	contexto	da	segurança	
alimentar;	Ferramentas	de	qualidade	para	gerenciamento	de	processos;	Seminários:	discutindo	problemas	em	qualidade	
e	segurança	alimentar. 
Bibliografia	Básica	
HAZELWOOD,	D;	MCLEAN,	A.	Manual	de	Higiene	para	Manipuladores	de	Alimentos.		São	Paulo,	Ed.	Varela,	1994.	140	p.		
GERMANO,	M.	I.	S.	Treinamento	de	Manipuladores	de	Alimentos:	Fator	de	Segurança	e	Promoção	da	Saúde.	São	Paulo:	
Livraria	Varela,	2003.	165	p.		
CHITARRA,	Maria	 Isabel	Fernandes;	CHITARRA,	Adimilson	Bosco.	Pós-colheita	de	 frutas	e	hortaliças:	 fisiologia	e	manu-
seio.	2.	ed.	Lavras,	MG:	UFLA,	2005.	783	p.	ISBN	8587692275.		
MUCCIOLO,	Pasqual.	 Carnes:	 estabelecimentos	de	matança	e	de	 industrialização,	 condições	higiênicas	de	 funciona-
mento.	São	Paulo,	SP:	Ícone,	1985.	100	p.	(Coleção	Brasil	Agrícola). 
Bibliografia	Complementar	
LOPES,	Ellen	Almeida.	Guia	para	Elaboração	dos	Procedimentos	Operacionais	Padronizados	Exigidos	pela	RDC	nº	275	da	
ANVISA.	S.P.:	Livraria	Varela,	2004.	236	p.	
FIGUEIREDO,	Roberto	Martins.	PRP;	SSOPs;	Manual	de	Procedimentos	e	Desenvolvimento.	v.1.	São	Paulo:	Manole.	1999.	
164	p. 

 

Período:	4° 

Nome	da	disciplina:		Análise	Sensorial 
Código:	025 Carga	Horária	Teórica:	34 Carga	Horária	Prática:	34 
Carga	Horária	Semipresenci-
al:00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Conceito,	origem,	importância	e	aplicações	da	análise	sensorial.	Laboratório	de	análise	sensorial.	Planejamento	e	
condução	da	análise	sensorial.	Seleção	de	provadores.	Fatores	que	afetam	a	avaliação	sensorial.	Métodos	sensoriais:	Tes-
tes	discriminativos;	Testes	descritivos,	Testes	afetivos.	Delineamento	experimental.	Análise	e	 interpretação	dos	resulta-
dos	estatísticos. 
Bibliografia	Básica	
FARIA,	E.	V;	YOTSUYANAGI,	K.	Técnica	de	Análise	Sensorial,	2ªed.	Campinas,	ITAL,	2008.120	p.	
MEILGAARD,	Morten;	CIVILLE,	Gail	Vance.	Sensory	evaluation	tecniques	4.	ed.	[S.l.]:	CRC	Press,	2007.	448	p.	
MINIM,	Valéria	Paula	Rodrigues.	Análise	sensorial:	estudos	com	consumidores.	2°	ed.Viçosa:	UFV,	2010.	308p. 
Bibliografia	Complementar	
DUTCOSKY,	S.	D.	Análise	sensorial	de	alimentos.	4°ed.	Curitiba:	Champagnat,	2013.	531p.	
FRANCO,	M.	R.	B.	Aroma	e	sabor	de	alimentos:	Temas	Atuais.	São	Paulo:	Ed.	Varela,	2003.	246	p. 
MADEIRA, Márcia; FERRÃO, Mª Eliza M. Alimentos conforme a lei. S.Paulo, Ed. Manole, 2002. 443 p.OETTERER,	M.;	
ARCE,	M.	A.	B.	R.;	SPOTO,	M.	H.	F.	Fundamentos	da	Ciência	e	Tecnologia	de	Alimentos.	São	Paulo.	Editora	Manole,	2006.	
612	p. 
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Período: 5° 

Nome da disciplina:  Tecnologia de Frutas e Hortaliças 
Código: 026 Carga Horária Teórica: 40 Carga Horária Prática: 28 
Carga Horária Semipresencial: 
00 

Carga Horária Presencial: 68 Carga Horária Total: 68 

Ementa: Panorama geral da produção de frutas e hortaliças. Classificação e definições de frutas e hortaliças. Fisiologia ve-
getal e aspectos da fisiologia pós-colheita. Composição química e nutricional de frutas e hortaliças. Alterações químicas de 
frutas, hortaliças e derivados. Beneficiamento e processamento de frutas e hortaliças. Controle de qualidade dos produtos, 
métodos de conservação e aspectos legais vigentes. Impactos ambientais de obtenção de matéria-prima e resíduos do pro-
cessamento. 
Bibliografia Básica 
CHITARRA, M.I.F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutas e hortaliças. Lavras: Editora UFLA, 2005. 
CORTEZ, L. A. B.; HONÓRIO, S. L.; MORETTI, C. L. Resfriamento de frutas e hortaliças. Brasília: Embrapa Infor-
mação Tecnológica. 2002. 428 p. 
LUENGO, R. F. A.; CALBO, A. G. Embalagens para comercialização de hortaliças e frutas no Brasil. Brasília: Em-
brapa Hortaliça, 2009. 256 p. 
OETTERER, M.; REGITANO-D’ARCE, M. A. B.; SPOTO, M. H. F. Fundamentos de ciência e tecnologia de 
alimentos. Barueri: Manole, 2006. 612 p.  
ORDÓÑEZ, J. A. Tecnologia de Alimentos. Componentes dos Alimentos e Processos. Editora ARTMED. Porto Alegre. 
2005. 294 p. 
Bibliografia Complementar 
AQUARONE, Eugenio. Biotecnologia industrial, vol.3 e 4. São Paulo. Ed. Blucher, 2001. 
FELLOWS, Peter. Tecnologia do Processamento de Alimentos : Princípios e prática . Porto Alegre (RS) : Artmed, 
2006. 602 p. 

 
Período: 5° 

Nome da disciplina:  Tenologia de Bebidas 
Código: 027 Carga Horária Teórica: 40 Carga Horária Prática: 28 
Carga Horária Semipresencial: 
00 

Carga Horária Presencial: 68 Carga Horária Total: 68 

Ementa: Recepção e controle da matéria-prima para produção de bebidas; Equipamentos utilizados no processamento de 
bebidas; Insumos, aditivos e coadjuvantes utilizados na tecnologia de bebidas; Processos de conservação de bebidas; Em-
balagens para bebidas. Tecnologia de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Impactos ambientais de obtenção de matéria-
prima e resíduos do processamento. 
Bibliografia Básica 
VENTURINI FILHO, Waldemar Gastoni. (Coord.). Tecnologia de bebidas: matéria-prima, processamento, 
BPF/APPCC, legislação e mercado. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 2005. 550 p. ISBN 8521203624. Número de 
chamada: 641:663 T255  
--------. Bebidas alcoólicas: ciência e tecnologia. São Paulo, SP: Blucher, 2010. 3 v. (Bebidas;). ISBN 9788521204923 
(v.1). Número de chamada: 641:663 V469b 
--------. Bebidas não alcoólicas: ciência e tecnologia: volume 2. São Paulo, SP: Blucher, 2010. 3 v. (Bebidas; 2). ISBN 
9788521204930 (v.2). Número de chamada: 663.5/.8 B387 
Bibliografia Complementar 
BORZANI, Walter (Coord). Biotecnologia industrial. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 2014. 593 p. ISBN 9788521202806 
(v.3). 
OETTERER, Marília; REGINATO-D'ARCE, Maria Aparecida Bismara; SPOTO, Marta Helena Fillet. Fundamentos da 
ciência e tecnologia de alimentos. Barueri, SP: Manole, 2006. 612 p. ISBN 852041978x. 
PEREDA, Juan A. Ordóñez. Tecnologia de alimentos: componentes dos alimentos e processos. Porto Alegre, RS: 
Artmed, 2005. ISBN 9788536304366. 
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Período:	5° 

Nome	da	disciplina:	Gestão	Agroindustrial 
Código:	028 Carga	Horária	Teórica:	 Carga	Horária	Prática:	 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Conceito, evolução, fundamentação e tendências do agronegócio, sistemas agroindustriais: definições e correntes 
metodológicas; comercialização de produtos agroindustriais; gestão do agrobusiness cooperativo. Noções de administração 
financeira, de pessoal, de suprimento. Análise de mercado. Definição do produto. Planejamento Estratégico. Gestão merca-
dológica. Gestão de Custos: custos fixos x variáveis, ponto de equilíbrio e margem de segurança. Formação do preço de 
venda. Sistemas e técnicas de custeio.  
Bibliografia	Básica	
BATALHA,	Mário	Otávio	(Coordenador).	Gestão	Agroindustrial.	São	Paulo,	Atlas,	2001.	
CHIAVENATTO.	I.	Empreendedorismo:	dando	asas	ao	espírito	empreendedor.	São	Paulo:	Sarava,	2005.	
CHIAVENATO,	T.	Administração:	teoria,	processo	e	prática.	3º	ed.	São	Paulo,	ed.	Makron,	2000.	416	p.	
CASAROTTO	FILHO,	Nelson.	Projeto	de	Negócio:estratégias	e	estudos	de	viabilidade.	São	Paulo,	ed.	Atlas,	2002.	301	p.	
ZYLBERSZTAZJN,	D.;	NEVES,	M.	(Orgs.).	Economia	e	Gestão	dos	Negócios	Agroalimentares.	São	Paulo,	Pioneira,	2000. 
Bibliografia	Complementar	
DORNELAS,	J.C.A.	Empreendedorismo:	Transformando	idéias	em	negócios,	2ªed.	RJ,Elsevier,	2005.	293	p.	

LÍRIO,V.S.;GOMES,M.F.M.	Investimento	privado,	público	e	mercado	de	commodites.	Viçosa,	UFV,	2000.	316	p.	

NELSON,	Casarotto	Filho.	Projeto	de	negócio:	estratégias	e	estudos	de	viabilidade.	São	Paulo:	Atlas,	2002.	301	p. 

 
Período:	5° 

Nome	da	disciplina:		Tecnologia	de	Ovos	e	Derivados 
Código:	029 Carga	Horária	Teórica:	28 Carga	Horária	Prática:	6 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	34 Carga	Horária	Total:	34 

Ementa:	Fatores	que	exercem	influência	na	formação	e	na	qualidade	da	casca	do	ovo	de	consumo.	Revisão	da	fisiologia	
da	postura.	Estrutura,	composição	e	propriedades	funcionais	do	ovo	de	galinha.	Fatores	que	influem	na	classificação	co-
mercial	e	meios	empregados	na	avaliação	do	ovo.	Ovoprodutos.	 
Bibliografia	Básica	
COTTA,	Tadeu.	Galinha:	produção	de	ovos.	Viçosa,	MG:	Aprenda	Fácil,	2002.	278	p.		
GERMANO,	Pedro	Manuel	Leal;	GERMANO,	Maria	Izabel	Simões.	Higiene	e	vigilância	sanitária	de	alimentos.	3.	ed.	Baru-
eri,	SP:	Manole,	2008.	xliii,	986	p.	
OETTERER,	Marília.	Fundamentos	de	ciência	e	tecnologia	de	alimentos.	Barueri,	SP:	Manole,	2006.	612	p. 
Bibliografia	Complementar	
American	Egg	Board	-	http://www.aeb.org	
BRASIL.	Ministério	da	Agricultura	e	do	Abastecimento.	Secretaria	de	Defesa	Agropecuária.	Departamento	de	Inspeção	de	
Produtos	de	Origem	Animal.	Regulamento	da	 Inspeção	 Industrial	 e	 Sanitária	de	Produtos	de	Origem	Animal	 (RIISPOA).	
Aprovado	pelo	Decreto	n.	30.691,	29/03/52,	alterado	pelos	Decretos	nº	1255	de	25/06/62,	1236	de	02/09/94,	1812	de	
08/02/96	e	2244	de	04/06/97.	Brasília,	1997,	241p.	
Instituto	de	Estudios	del	Huevo	-	http://www.institutohuevo.com/default.asp	
UNITED	 STATE	 DEPARTMENT	 OF	 AGRICULTURE.	 Grading	 and	 inspection	 of	 egg	 and	 eggs	 products.-
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http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-fact-sheets/egg-
products-preparation/shell-eggs-from-farm-to-table/CT_Index 

 

 

Período:	5° 

Nome	da	disciplina:		Tecnologia	de	Óleos,	Gorduras	e	Derivados 
Código:	030 Carga	Horária	Teórica:	60 Carga	Horária	Prática:	8 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Definição,	 composição	e	estrutura	de	óleos	e	gorduras.	 Importância	na	alimentação.	Propriedades	químicas	e	
físico-químicas.		Industrialização	de	óleos	e	gorduras:	preparo	de	matérias-primas,	extração,	refino,	hidrogenação,	fracio-
namento	e	interesterificação.	Processo	de	fritura.	Controle	de	qualidade	de	óleos	e	gorduras.	
Bibliografia	Básica	
BOBBIO,	P.	A.;	BOBBIO,	F.	O.	Química	do	Processamento	de	Alimentos.	2ªed.	revisada	e	atualizada.	São	Paulo:	Livraria	
Varela,	1992.	
RIBEIRO,	Eliana	Paula;	Elisena	A.G.	Seravalli.	Química	de	Alimentos.	2ªed.	São	Paulo,	Editora	Blucher,	2007.	
DAMODARAN,	S;	PARKIN,	K.	L;	FENNEMA,	O.	R.	Química	de	Alimentos	de	Fennema.	4ªed.	Porto	Alegre:	Artmed,	2010.	
VISENTAINER,	J.	V.;	FRANCO,	M.	R.	B.	Ácidos	Graxos	em	Óleos	e	Gorduras:	Identificação	e	Quantificação.	S.P.	Editora	Va-
rela.	2006.	120	p.	
Bibliografia	Complementar	
	FELLOWS,	P.J.	Tecnologia	do	Processamento	de	Alimentos:	Princípios	e	Prática.	2	ed.	Porto	Alegre.	Ed.	Artmed.	2006.	
602	p	
ORDÓÑEZ	PEREDA,	J.	A.	Tecnologia	de	alimentos.	Alimentos	de	Origem	Animal		Vol.2.Porto	Alegre	Editora	Artmed.	2005.	
279	p.	
OETTERER,	M.;	ARCE,	M.	A.	B.	R.;	SPOTO,	M.	H.	F.	Fundamentos	da	Ciência	e	Tecnologia	de	Alimentos.	S.P.	Editora	Ma-
nole.	2006.	612	p.		
ORDÓÑEZ	PEREDA,	J.	A.	Tecnologia	de	alimentos.	Componentes	dos	alimentos	e	processos.	Vol.1.Porto	Alegre.	Editora	
Artmed.	2005.	294	p.	
	

 

 

Período:	5° 

Nome	da	disciplina:		Segurança	e	Biossegurança 
Código:	031 Carga	Horária	Teórica:	34 Carga	Horária	Prática:	00 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	34 Carga	Horária	Total:	34 

Ementa:	Fundamentos	de	segurança	e	organização	no	trabalho.	Legislação	de	segurança	e	biossegurança.	Riscos	no	tra-
balho.	Prevenção	de	acidentes.	Equipamentos	de	proteção	individual	e	coletiva	(EPIs	e	EPCs);	Comissão	Interna	de	Pre-
venção	de	Acidentes	(CIPA)	e	suas	finalidades;	Condições	de	segurança	e	controle	de	doenças	no	ambiente	de	trabalho.	
Ações	de	biossegurança	(manuseio,	controle,	descarte	e	transporte	de	produtos).	 
Bibliografia	Básica	
BATALHA,	M.O.	Gestão	Agroindustrial,	v.1e	2.	3ªed.	São	Paulo,	Ed.	Atlas,	2009.1070	p.	
GERMANO,	M.	I.	S.	Treinamento	de	Manipuladores	de	Alimentos:	Fator	de	Segurança	e	Promoção	da	Saúde.	São	Paulo.	
Livraria	Varela.	2003.	165	p.	
PONZETTO,	Gilberto.	Mapa	de	riscos	ambientais:	NR-05.2.	ed.	São	Paulo,	SP:	LTr,	2007.	134	p.	 
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Bibliografia	Complementar	
BARSANO,	Paulo	Roberto;	BARBOSA,	Rildo	Pereira.	Higiene	e	segurança	do	trabalho.	1.	ed.	São	Paulo,	SP:	Érica,	2014.	
128	p.		
GERMANO,	Pedro	Manuel	 Leal.	Higiene	e	Vigilância	 Sanitária	 de	Alimentos:	 qualidade	das	matérias-primas,	 doenças	
transmitidas	por	alimentos,	treinamento	de	recursos	humanos.	3ªed.	Barueri,	São	Paulo.	Ed.Manole,	2008.	986p.	
HIRATA,	Maria	Hiroyuki;	HIRATA,	Rosario	Dominguez	Crespo;	MANCINI	 FILHO,	 Jorge.	Manual	de	biossegurança.	2.	 ed.	
Barueri,	SP:	Manole,	2012.	xxiv,	356	p.		
OLIVEIRA,	DJALMA	DE	PINHO	REBOUÇAS	de.	Teoria	geral	da	administração:	uma	abordagem	prática.	2.ed.	São	Paulo,	SP:	
Atlas,	2010.	xvii,	430	p.		
PONZETTO,	Gilberto.	Mapa	de	 riscos	ambientais:	aplicação	à	engenharia	de	 segurança	do	 trabalho-CIPA:	NR-05.3.	 ed.	
São	Paulo,	SP:	LTr,	2010.	151	p. 

 

 
Período:	6° 

Nome	da	disciplina:		Tecnologia	de	Grãos	Raízes	e	Tubérculos 
Código:	032 Carga	Horária	Teórica:	58 Carga	Horária	Prática:	10 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	 Processos	 operacionais	 de	moagem,	 beneficiamento,	 armazenamento	 e	 unidades	 armazenadoras	 de	 cereais,	
raízes	 e	 tubérculos.	 Tecnologia	 de	 cereais,	 raízes,	 tubérculos	 e	 seus	 derivados.	 Equipamentos,	 instalações	 industriais.	
Aproveitamento	de	resíduos. 
Bibliografia	Básica	
ARAÚJO,	J.M.A.	Química	de	alimentos:	teoria	e	prática.	3.ed.	Viçosa:	UFV,	2004.	478p.	
BOBBIO,	Paulo	A.;	BOBBIO,	Florinda	Orsatti.	Química	do	processamento	de	alimentos.	3.	ed.	São	Paulo:	Varela,	2001.	143	
p.	
.FELLOWS,	P.	J.	Tecnologia	do	processamento	de	alimentos:	princípios	e	prática.	2.	ed.	Porto	Alegre:	Artmed,	2006.	602	
p 
Bibliografia	Complementar	
ABRAMO,	M.A.	Taioba,	cará	e	inhame:	o	grande	potencial	inexplorado.	São	Paulo,	SP:	Ícone,	1990.	80	p.	
OTSUBO,	A.A.;	LORENZI,	J.O.	Cultivo	da	mandioca	na	Região	Centro-Sul	do	Brasil.	Dourados,	MS:	EMBRAPA	Agropecuária	
Oeste,	2004.	116	p	
CAMARGO,	C.E.O.;	FELÍCIO,	J.C.;	FERREIRA	FILHO,	A.W.P.	Variedades	de	trigo	para	o	Estado	de	São	Paulo.	Campinas,	SP:	
Instituto	Agronômico,	1996.	20	p	
SOUZA,	J.L.	Cultivo	orgânico	de	alho,	cenoura,	baroa,	beterraba	e	batatadoce.	Viçosa,	MG:	CPT,	2001.	126	p.	(Agricultura	
Orgânica,	manual	n.	339).	A	CULTURA	da	batata-doce.	Brasília:	EMBRAPA	-	SPI,	1995.	95p. 

 
Período:	6° 

Nome	da	disciplina:		Tratamento	de	Efluentes	e	Resíduos 
Código:	033 Carga	Horária	Teórica:	60 Carga	Horária	Prática:	8 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Caracterização	de	efluentes	industriais.	Formas	de	tratamento	primário;	Tratamento	biológico	de	efluentes.	Tra-
tamento	de	 resíduos	e	a	Caracterização	dos	 resíduos.	Aspectos	epidemiológicos.	Manejo	de	 resíduos.	Coleta	seletiva	e	
reciclagem.	Processos	de	tratamento	e/ou	destinação	final	de	resíduos	sólidos:	aterro	sanitário,	compostagem,	incinera-
ção	e	pirólise.	Resíduos	sólidos	industriais.		Métodos	de	tratamento	não	convencionais.	Análise	de	custos	de	instalação,	
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Bacharelado 

 
 

operação	e	manutenção. 
Bibliografia	Básica	
BRAGA,	B.,	HESPANHOL,	 I.,	CONEJO,	J.	G.	L.	e	colaboradores	 -	 Introdução	à	Engenharia	Ambiental,	Editora	Pearson,	2º	
edição,2005.	
LEME,	Edson	José	de	Arruda.	Manual	prático	de	tratamento	de	águas	residuárias.	São	Carlos,	SP:	EDUFSCAR,	2007.	595	
p.	ISBN	9788576001034.		
RICHTER,	Carlos	A.;	NETTO,	José	Martiniano	de	Azevedo.	Tratamento	de	água:	tecnologia	atualizada	.	São	Paulo,	SP:	Ed-
gard	Blücher,	1991.	332	p.	ISBN	9788521200536.		
POLETO,	 Cristiano.	 Introdução	 ao	 gerenciamento	 ambiental.	 Rio	 de	 Janeiro,	 RJ:	 Interciência,	 2010.	 336	 p.	 ISBN	
9788571932227.		
ROCHA,	Julio	Cesar;	ROSA,	André	Henrique;	CARDOSO,	Arnaldo	Alves.	Introdução	à	química	ambiental.	2.	ed.	Porto	Ale-
gre,	RS:	Bookman,	2009.	256.	ISBN	9788577804696.	 
Bibliografia	Complementar	
BRAILE,	Pedro	M.	e	Cavalcanti,	J.E.	W.	A.	Manual	de	tratamento	de	águas	residuárias	industriais,	CETESB,	SP,	(1993)	
BRASSEUR,	G.	P.	E	COLABORADORES	Atmosfheric	Chemistry	and	Global	Change,	Oxford	University	Press,	1999.	
LORA,	 Electo	 Silva.	Prevenção	e	 Controle	 da	poluição	nos	 setores	 energético,	 industrial	 e	 de	 transporte,	Brasília,	DF,	
ANEEL,	
(2000).	
SEINFELD,	J.H.	Atmospheric	Chemistry	and	Physics	of	Air	Pollution.	New	York:	John	Wiley	&	Sons,	1986.	
PITTS,	J.	N.	JR.,	FINLAYSON-PITTS,	B.J.	Chemistry	of	the	upper	and	lower	Atmosphere:	Theory,	Experiments	and	Applica-
tions.	Academic	Press:	Flórida,	2000.	
SOUZA,	J.L.	Cultivo	orgânico	de	alho,	cenoura,	baroa,	beterraba	e	batatadoce.	Viçosa,	MG:	CPT,	2001.	126	p.	(Agricultura	
Orgânica,	manual	n.	339).	A	CULTURA	da	batata-doce.	Brasília:	EMBRAPA	-	SPI,	1995.	95p. 

 

 
Período:	6° 

Nome	da	disciplina:		Embalagens	de	Alimentos 
Código:	034 Carga	Horária	Teórica:	60 Carga	Horária	Prática:	8 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Classificação	das	embalagens,	tipos	e	aplicações.	Importância,	propriedades	e	funções	das	embalagens.	Seleção	
da	embalagem.	Interação	embalagem	e	alimento.	Rotulagem.	Inovações	tecnológicas.	Embalagem	e	os	impactos	ambien-
tais.	Normas	regulamentares	no	emprego	das	embalagens. 
Bibliografia	Básica 
ANYADIKE, N. Embalagens flexíveis. 2. ed. v. 1. São Paulo: Blucher, 2010. 127 p 
TWEDE, D.; GODDARD, R. Materiais para embalagens 2. ed. v.3. São Paulo: Blucher, 2010.	
CARVALHO,	Maria	Aparecida.	Engenharia	de	embalagens:	uma	abordagem	 técnica	do	desenvolvimento	de	projetos	de	
embalagem.	São	Paulo,	SP:	Novatec,	2008.	284	p. 
Bibliografia	Complementar 
CASTRO, A. Gomes de; POUZADA, A. Sérgio (Coord.). Embalagens para a indústria alimentar. Lisboa, PT: INSTI-
TUTO PIAGET, 2003. 609 p.  
ASSSIS EUZÉBIO GARCIA.; MAURÍCIO ROSSI BORDIN. Embalagem de papel, cartão e papelão ondula-
do. Campinas, SP: Cetea, 1999. 282 p 
EMBALAGENS com atmosfera modifcada. Campinas, SP: Cetea, 1996. 114 p. 	
LUENGO,	Rita	de	Fátima	Alves;	CALBO,	Adonai	Gimenez	(Ed.).	Embalagens	para	comercialização	de	hortaliças	e	frutas	no	
Brasil.	Brasília,	DF:	Embrapa	Hortaliça,	2009.	256	p.	 
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Período:	6° 

Nome	da	disciplina:		Inovação,	Tecnologia	e	Desenvolvimento	de	Novos	Produtos 
Código:	035 Carga	Horária	Teórica:	58 Carga	Horária	Prática:	10 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Importância	do	desenvolvimento,	definição	e	caracterização	de	novos	produtos.	Fatores	que	norteiam	o	desen-
volvimento	de	um	novo	produto.	Demanda	social	 (necessidades	 implícitas	e	explícitas).	Etapas	para	o	desenvolvimento	
de	um	produto	novo.	Ferramentas	no	desenvolvimento	de	novos	produtos.	Estratégias	de	marketing. 
Bibliografia	Básica	
GESTÃO	 DE	 DESENVOLVIMENTO	 DE	 PRODUTOS:	 uma	 referência	 para	 a	melhoria	 do	 processo.	São	 Paulo,	 SP:	 Saraiva,	
c2006.	xxvii,	542	p.	
KOTLER,	Philip.	Administração	de	marketing.	14.	ed.	São	Paulo,	SP:	Pearson	Prentice	Hall,	2012.	766	p.		
ROTONDARO,	Roberto	Gilioli;	GOMES,	Leonardo	Augusto	de	Vasconcelos;	MIGUEL,	Paulo	Augusto	Cauchick.	Projeto	do	
produto	e	do	processo.	São	Paulo,	SP:	Atlas,	2010.	193	p. 
Bibliografia	Complementar	
CASTRO,	 Fátima	 Aparecida	 Ferreira	 de.;	 AZEREDO,	 Raquel	 Monteiro	 Cordeiro	 de.	Estudo	 experimental	 dos	 alimen-
tos.	Viçosa,	MG:	UFV,	2007.	107	p.	(Caderno	didático;	28).		
CHENG,	 Lin	Chih;	MELO	FILHO,	 Leonel	Del	Rey	de.	QFD:	desdobramento	da	 função	qualidade	na	gestão	de	desenvolvi-
mento	de	produtos	.	2.	ed.	São	Paulo,	SP:	Blücher,	2010.	xxvi,	539	p.		
MINIM,	Váleria	Paula	Rodrigues.	Análise	sensorial:	estudos	com	consumidores.	3.	ed.	Viçosa,	MG:	UFV,	2013.	332	p. 

 

Período:	6° 

Nome	da	disciplina:	Tecnologia	de	Pescado 
Código:	036 Carga	Horária	Teórica:	22 Carga	Horária	Prática:	12 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	34 Carga	Horária	Total:	34 

Ementa:	 Pescado	 como	 alimento.	 Características	 específicas	 do	 pescado.	 Estrutura	muscular	 do	 pescado.	 Composição	
química	do	pescado.	Alterações	do	pescado	“pós	morten”.	Métodos	de	conservação	do	pescado.	Avaliação	e	controle	de	
qualidade	do	pescado.	Alteração	da	carne	de	pescado	por	processamento	e	estocagem,	refrigeração,	Tecnologia	do	pes-
cado. 
Bibliografia	Básica	
GONÇALVES,	Alex	Augusto.	Tecnologia	do	pescado:	 ciência,	 tecnologia,	 inovação	e	 legislação.	 São	Paulo,	 SP:	Atheneu,	
2011.	608	p.	
OETTERER,	Maria;	Regitano-d´Arce,	Marisa	A.	B.;	Spoto,	Marta	H.	F.	Fundamentos	de	Ciência	e	Tecnologia	de	Alimentos.	
Ed.	Manole,	Barueri	SP,	2006.	612	p.	
ORDÓÑEZ,	Juan	A.	e	Colaboradores.	Tecnologia	de	Alimentos	Vol.	1.Ed.	Artmed,	2005.	294	p.	
VIEIRA,R.H.S.F.	Et	al.,	Microbiologia;	Higiene	e	Qualidade	do	Pescado:	Teoria	e		Prática,		Ed.	Manole,	2004.	380	p. 
Bibliografia	Complementar	
ARAUJO,	J.	M.	A.	Química	de	Alimentos:	Teoria	e	Práticas.	3ª	ed.	Ver.	Ampl.	Viçosa:	UFV,	2004.	
PARDI,	M.	C.	e	Colaboradores.	Ciência,	Higiene	e	Tecnologia	da	Carne,	vol.	1.	Ed.	UFG,	1995.	585	p. 

 
Período:	6° 

Nome	da	disciplina:	Projetos	Agroindustriais 
Código:	037 Carga	Horária	Teórica:	26 Carga	Horária	Prática:	8 
Carga	Horária	Semipresencial:	 Carga	Horária	Presencial:	34 Carga	Horária	Total:	34 
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00 
Ementa:Definição	do	produto;	engenharia	do	projeto;	Estudo	do	arranjo	 físico;	Estimativa	do	 investimento;	Estimativas	
do	custo;	Análise	econômica.	Materiais	de	construção.	Aspectos	construtivos.	Noções	de	instalações	hidráulicas,	sanitá-
rias	e	elétricas.	Noções	de	desenho	Industrial.	Ergonometria	–	projeto	e	produção	na	indústria	de	alimentos. 
BALDAM,	Roquemar	de	Lima;	LOURENÇO,	Costa.	AutoCAD	2010:	utilizando	totalmente.	São	Paulo:	Érica,	2009.	520	p.	
BATALHA,	M.O.	Gestão	Agroindustrial,	3ªed.	São	Paulo,	Ed.	Atlas,	2009.		
CASAROTTO	FILHO,	Nelson.	Projeto	de	Negócio:estratégias	e	estudos	de	viabilidade.	São	Paulo,	ed.	Atlas,	2002.	301	p.	
DORNELAS,	J.C.A.	Empreendedorismo:	Transformando	idéias	em	negócios,	2ªed.	RJ,Elsevier,	2005.	295	p.	
FRENCH,	Thomas	Ewing;	VIERCK,	Charles	J.	Desenho	técnico	e	tecnologia	gráfica.	8.	ed.	São	Paulo:	Globo,	2011.	1093	p 
Bibliografia	Complementar	
LÍRIO,V.S.;GOMES,M.F.M.	Investimento	privado,	público	e	mercado	de	commodites.	Viçosa,	UFV,	2000.	316	p.	
NELSON,	Casarotto	Filho.	Projeto	de	negócio:	estratégias	e	estudos	de	viabilidade.	São	Paulo:	Atlas,	2002.	301	p.	
WOILER,	Samsão.	Projetos:	planejamento,	elaboração,	análise,	1ªed.	São	Paulo,	ed.	Atlas,	2007.	297	p. 

 

 

 

 

Período:	7° 

Nome	da	disciplina:		Tecnologia	de	massas	e	panificação 
Código:	038 Carga	Horária	Teórica:	56 Carga	Horária	Prática:	12 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Beneficiamento	e	processamento	de	produtos	de	panificação.	Características	e	efeitos	dos	principais	ingredien-
tes	utilizados	na	fabricação	dos	diferentes	tipos	de	pães.	Características	dos	principais	tipos	de	biscoitos,	bolos	e	massas.	
Impactos	ambientais	de	obtenção	de	matéria-prima	e	resíduos	do	processamento. 
CAUVAIN,	S.	P.;	YOUNG,	L.	S.	Tecnologia	da	Panificação.	2.	ed.	Barueri,	SP:	Manole,	2009.	418	p.	
CANELLA-RAWLS,	 Sandra.	Pão:	 arte	 e	 ciência.	 4.	 ed.	 São	Paulo,	 SP:	 Ed.	 Senac,	 2010.	 348	p.	 EL-DASH,	A.;	GERMANI,	 R.	
Tecnologia	de	farinhas	mistas.	Brasília,	DF:	EMBRAPA-SPI,	1994.	7	v.	ISBN	8585007397	(v1;	v2;	v3). 
Bibliografia	Complementar	
MARCON,	M.	J.	A.;	AVANCINI,	S.	R.	P.;	AMANTE,	E.	R.	Propriedades	químicas	e	tecnológicas	do	amido	de	mandioca	e	do	
polvilho	azedo.	Florianópolis:	Ed.	da	UFSC,	2007.	101	p.		
OETTERER,	M.;	REGINATO-D'ARCE,	M.	A.	B.;	SPOTO,	M.	H.	F.	Fundamentos	da	ciência	e	tecnologia	de	alimentos.	Barueri,	
SP:	Manole,	2006.	612	p.		
RIBEIRO,	E.	P.;	SERAVALLI,	E.	A.	G.	Química	de	alimentos.	2.	ed.	São	Paulo,	SP:	Instituto	Mauá	de	Tecnologia,	2007.	x,	184	
p.		
SENAC/DN	–	Manual	de	Segurança	e	Qualidade	na	Distribuição	de	Alimentos	–	Padarias	e	Confeitarias.	Rio	de	Janeiro	
2004.	
THIS,	H.	;	BAGNO,	M.	Um	cientista	na	cozinha.	São	Paulo,	SP:	Ática,	2008	240	p. 
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Período:	7° 

Nome	da	disciplina:		Tecnologia	de	Produtos	Açucarados 
Código:	038 Carga	Horária	Teórica:	56 Carga	Horária	Prática:	12 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	 Importância	 da	 indústria	 de	 produtos	 açucarados	 no	 Brasil.	 Solubilidade	 e	 cristalização	 dos	 açúcares.	 Tipos	 e	
propriedades	 dos	 açúcares	 utilizados	 em	 produtos	 açucarados:	 características	 e	 aplicações	 de	 adoçantes	 alternativos.	
Formulações,	processamento	e	controle	de	qualidade	em:	balas	duras	e	mastigáveis,	drageados	e	gomas,	frutas	cristali-
zadas.	Tecnologia	de	cacau	e	chocolate,	produtos	a	base	de	amendoim,	barras	de	cereais	e	recheios	de	chocolates.	Pro-
cessamento,	produtos	e	 resíduos	de	café.	 Impactos	ambientais	de	obtenção	de	matéria-prima	e	 resíduos	do	processa-
mento. 
Bibliografia	Básica	
GAVA,	A.	J.;	SILVA,	C.	A.	B.	DA;	FRIAS,	J.	R.	G.	Tecnologia	de	Alimentos:	princípios	e	aplicações.	São	Paulo:	Nobel,	2009.	
512	P.	
GAVA,	A.	J.	Princípios	de	Tecnologia	dos	Alimentos.	São	Paulo:	Nobel.	2002.		
üOETTERER,	M.;	REGITANO-D’ARCE,	M.	A.	B.;	SPOTO,	M.	H.	F.	Fundamentos	de	Ciência	e	Tecnologia	de	Alimentos.	BA-
RUERI:	MANOLE,	2006.	612	P.	
SILVA,	 Juarez	 de	 Sousa	 e.	 Colheita,	 secagem	 e	 armazenagem	 de	 café.	Viçosa,	MG:	 Aprenda	 Fácil,	 1999.	 146	 p.	 ISBN	
9788576300212.	 
 
Bibliografia	Complementar	
INSTITUTO	DE	TECNOLOGIA	DE	ALIMENTOS.	Inovação	Tecnológica	e	competitividade	na	indústria	de	chocolates,	balas	e	
confeitos.	CAMPINAS,	2000.	114	P.	
INSTITUTO	DE	TECNOLOGIA	DE	ALIMENTOS.	Recheios	para	bombom	com	vida	de	prateleira	prolongada:	apresentação	
de	ingredientes	e	formulações.	CAMPINAS,	1999.	75	P.	
INSTITUTO	DE	TECNOLOGIA	DE	ALIMENTOS.	Seminário	de	produto	diet	e	light.	CAMPINAS,	2000.80	P.	
FREITAS,	S.	M.	DE	L.	Alimentos	com	alegação	diet	ou	light:	definiações,	legislação	e	implicações	no	consumo.	São	Paulo:	
Atheneu,	2005.	140	P. 

 

Período:	7° 

Nome	da	disciplina:		Seminários 
Código:	039 Carga	Horária	Teórica:	68 Carga	Horária	Prática:	0 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	Teoria	e	Prática	da	Oratória.	Como	Preparar	um	Discurso	ou	Intervenção.	Como	Persuadir.	Apresentar,	defender,	
atacar	e	debater	idéias.	A	apresentação	de	seminários	sobre	artigos	científicos	da	área	de	Ciência	e	Tecnologia	de	Alimen-
tos.	Apresentação	prévia	do	Trabalho	de	Curso	com	peso	avaliativo	onde	o	aluno	terá	oportunidade	de	expor	suas	ideias,	
discutir	sua	linha	de	trabalho	e	ter	propostas	e	sugestões	de	uma	banca	de	professores-	avaliadores.	Revisão	das	normas	
da	ABNT	e	também	exposição	de	normas	de	revistas	da	área	de	Alimentos	para	formatação	e	apresentação	de	manuscri-
tos. 
Bibliografia	Básica	
Malheiros	BT.	Metodologia	da	pesquisa	em	educação.	1	Ed.	XXX:	LTC:	Editora,	2011.		
Martins	Junior	J.	Como	escrever	trabalhos	de	conclusão	de	curso.	Petrópolis:	Vozes,	2008.		
ALVES,	Clair.	A	arte	de	falar	bem.	7.	ed.	Petrópolis,	RJ:	Vozes,	2009.	132	p.	ISBN	9788532632067.		
POLITO,	 Reinaldo.	 Como	 falar:	 corretamente	 e	 sem	 inibições.	 111.	 ed.	 São	 Paulo,	 SP:	 Saraiva,	 2013.	 312	 p.	 ISBN	
9788502056534.	 



 
 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
Bacharelado 

 
 

Bibliografia	Complementar	
OLIVEIRA,	Marques.	Como	conquistar,	falando:	psicologia	do	auditório	hostil.	Rio	de	Janeiro:	Tecnoprint.		
SANT’ANNA,	Affonso	Romano	de.	A	sedução	da	palavra.	Brasília:	Letraviva.		
Köche	JC.	Fundamentos	de	metodologia	científica:	teoria	da	ciência	e	iniciação	à	pesquisa.	28.	ed.	Petrópolis	(RJ):	Vozes,	
2009.		
RIBEIRO,	E.	P.;	SERAVALLI,	E.	A.	G.	Química	de	alimentos.	2.	ed.	São	Paulo,	SP:	Instituto	Mauá	de	Tecnologia,	2007.	x,	184	
p.		
SENAC/DN	–	Manual	de	Segurança	e	Qualidade	na	Distribuição	de	Alimentos	–	Padarias	e	Confeitarias.	Rio	de	Janeiro	
2004.	
THIS,	H.	;	BAGNO,	M.	Um	cientista	na	cozinha.	São	Paulo,	SP:	Ática,	2008	240	p. 

 
Período:	7° 

Nome	da	disciplina:		Ecologia	Industrial 
Código:	040 Carga	Horária	Teórica:	30 Carga	Horária	Prática:	4 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	34 Carga	Horária	Total:	34 

Ementa:	A interrelação entre o sistema industrial e ecológico e, consequentemente, os efeitos ambientais nos componentes 
bióticos e abióticos da ecosfera; Reutilização de matérias-primas, energia e resíduos; Fluxo de matéria, energia e informa-
ção e a produção mais limpa; Energia e conservação ambiental; A importância de reaproveitamento e tratamento de efluen-
tes e resíduos recicláveis. Conceito de ecologia industrial na cadeia produtiva de alimentos. 
Bibliografia	Básica 
SANTOS, L. M. M. Avaliação ambiental de processos industriais. São Paulo: Oficina de textos, 2011. 136p. 
SEWELL, G.; SANTOS FILHO, G. M. Administração e controle da qualidade ambiental. São Paulo: EPU, 1978. 295p. 
VIEIRA, L.; BREDARIOL, C. Cidadania e política ambiental. Rio de Janeiro: Record, 2 ed., 2006. 171p. 
Bibliografia	Complementar 
ALLENBY, B. R. Industrial Ecology: Policy Framework and Implementation, Prentice Hall, New Jersey, 1999. 
BRAGA, B. et al. Introdução à Engenharia Ambiental. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 
GIANNETTI, B. F.; ALMEIDA, C.M.V.B. Ecologia Industrial: conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Ed. 
Edgard Blücher, 2006. 109 p. 
Manahan, S. E. Industrial Ecology: Environmental Chemistry and Hazardous Waste, Lewis Publishers, Nova York, 
1999. 
MINAYO, M.C. de S.; MIRANDA, A.C. de. Saúde e Ambiente Sustentável: estreitando nós. Ed. FIOCRUZ, 2002. 334 
p., RJ. 

 

 

Período:	7° 

Nome	da	disciplina:		Biotecnologia 
Código:	040 Carga	Horária	Teórica:	26 Carga	Horária	Prática:	8 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	34 Carga	Horária	Total:	34 

Ementa:	Processo	biotecnológico	genérico.	Noções	de	microbiologia	e	cinética	microbiana.	Noções	de	enzimologia	e	ciné-
tica	enzimática.	Bioquímica	das	fermentações.	Estequiometria	das	fermentações.	Introdução	à	engenharia	genética.	Tipos	
e	modos	 de	 operação	 de	 biorreatores.	 Aplicações	 de	 processos	 biotecnológicos.	 Alimentos	 fermentados.	 Produção	 de	
ácidos	orgânicos.	Produção	de	enzimas. 



 
 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
Bacharelado 

 
 
 

Bibliografia	Básica	
BINSFELD,	 Pedro	 Canisio.	 Biossegurança	 em	 biotecnologia.	 Rio	 de	 Janeiro,	 RJ:	 Interciência,	 2004.	 xvi,	 367	 p.	 ISBN	
8571931127.		
BORZANI,	W.;	SCHMIDELL,	W.;	LIMA,	U.A.;	AQUARONE,	E.	Biotecnologia	Industrial	–	Fundamentos.	v.1.	São	Paulo:	Edito-
ra	Edgard	Blücher	Ltda,	2001.	
FRANCO,	B.	D.	G.M.;	LANDGRAF,	M.	Microbiologia	dos	alimentos.	S.	Paulo.	Ed.	Atheneu,	2008.	182	p.	
OETTERER,	M.;	REGITANO-D’ARCE,	M.	A.	B.;	SPOTO,	M.	H.	F.	Fundamentos	de	ciência	e	tecnologia	de	alimentos.	Barueri:	
Manole,	2006.	612	p.		
ORDÓÑEZ,	 J.	 A.	 Tecnologia	 de	 Alimentos.	 Componentes	 dos	 Alimentos	 e	 Processos.	 Editora	 ARTMED.	 Porto	 Alegre.	
2005.	294	p. 
Bibliografia	Complementar	
BERG,	J.	M.;	TYMOCZKO,	J.	L.;	STRYER,	L.	Bioquímica.	5.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Guanabara	Koogan,	2004.	
MARZZOCO,	A.;	TORRES,	B.B.	Bioquímica	básica.	3.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Guanabara	Koogan,	2007.	386	p.	
NELSON,	D.L.,	COX,	M.M.	Lehninger	-	Princípios	de	Bioquímica.	4.	ed.	São	Paulo:	Sarvier,	2006.	
PELCZAR,	M.	J.	Microbiologia	Conceitos	e	Aplicações.	v.	1	e	v.2.	Makron	Books,	1998.	
MINAYO,	M.C.	de	S.;	MIRANDA,	A.C.	de.	Saúde	e	Ambiente	Sustentável:	estreitando	nós.	Ed.	FIOCRUZ,	2002.	334	p.,	RJ. 

 

 
Período:	7° 

Nome	da	disciplina:		Psicologia	Organizacional	e	Ética 
Código:	040 Carga	Horária	Teórica:	68 Carga	Horária	Prática:	0 
Carga	Horária	Semipresencial:	
00 

Carga	Horária	Presencial:	68 Carga	Horária	Total:	68 

Ementa:	As	pessoas	nas	organizações;	motivação	no	trabalho;	relações	étnico-raciais	no	trabalho;	conceitos	de	liderança;	
formação	de	equipes	de	trabalho.	Princípios	da	responsabilidade.	Ética	profissional	e	legislação. 
Bibliografia	Básica	
IANIN,	M.	Como	motivar	as	pessoas.	São	Paulo:	Nobel,	2002.	64p.	
KRAUSE,	D.	G.	Cinco	princípios	infalíveis	de	sucesso	para	executivos.	São	Paulo:	Makron	Books,	2000.	154p.	
SÁ,	A.L.	Ética	Profissional.	9.	ed.	São	Paulo:	Atlas,	2009.	312p.SILVA,	A.	B.	B.	Bullying:	mentes	perigosas	nas	escolas.	Rio	
de	Janeiro:	Fontamar,	2010.	187p. 
 
Bibliografia	Complementar	
EL-GUINDY,	M.M.	Metodologia	e	ética	na	pesquisa	científica.	1.	ed.	São	Paulo	(SP):	Santos,	2004.	
MILLER,	G.A.;	CABRAL,	A.	Psicologia	a	Ciência	da	Vida	Mental.	Rio	de	Janeiro	(RJ):	Zahar	Editores,	1964.	
MIRANDA,	M.G.;	RESENDE,	A.C.	Escritos	de	psicologia,	educação	e	cultura.	Goiânia	(GO):	Editora	da	PUC,	2008.	
RIOS,	T.A.	Ética	e	Competência.	17	ed.	São	Paulo:	Cortez,	2007.	Vol.	16. 



 
 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
Bacharelado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA SEMESTRE CRÉDITOS CARGA	HORÁRIA 

Tecnologia	de	Açúcar	e	
Álcool 

6°	 2 34 

EMENTA 

Panorama	e	 importância	da	agroindústria	sucroalcooleira	no	Brasil	e	no	mundo.	Operações	unitárias	dos	processos	
industriais	de	produção	de	açúcar	refinado,	líquido	e	invertido.	Operações	unitárias	dos	processos	industriais	de	pro-
dução	de	álcool	hidratado	e	anidro.	Controle	de	qualidade	de	açúcares. 

BIBLIOGRAFIA	BÁSICA 

SANTOS,	 F.;	 CALDAS,	 C.;	 BORÉM,	A.	Cana-de-açúcar:	bioenergia,	 açúcar	 e	 álcool:	 tecnologia	 e	perspectivas.	2.	 ed.	
Viçosa,	MG:	UFV,	2012.	577	p.		
SILVA,	F.	C.;	CESAR,	M.	A.	A.;	SILVA,	C.	A.	B.	Pequenas	indústrias	rurais	de	cana-de-açúcar:	melado,	rapadura	e	açú-
car	mascavo.	Brasília,	DF:	Embrapa	Informação	Tecnológica,	2003.	155p.	
VIAN,	Carlos	Eduardo	de	Freitas.	Agroindústria	canavieira:	estratégias	competitivas	e	modernização.	Campinas,	SP:	
Átomo,	2003.	216	p. 

BIBLIOGRAFIA	COMPLEMENTAR 

PAYNE,	J.	H.	Operações	unitárias	na	produção	de	açúcar	de	cana.	São	Paulo,	SP:	Sociedade	dos	Técnicos	Açucareiros	
e	Alcooleiros	do	Brasil,	1989.	245	p.	
MACEDO,	I.	C.	A	energia	da	cana-de-açúcar:	doze	estudos	sobre	a	agroindústria	da	cana-de-açúcar	no	Brasil	e	a	sua	
sustentabilidade.	2	ed.	São	Paulo,	SP:	Berlendis	&	Vertecchia,	2007.	245	p. 
 

DISCIPLINA SEMESTRE CRÉDITOS CARGA	HORÁRIA 

Empreendedorismo 6°	do	Curso	de	Sistemas	
de	Informação 

4 68 

EMENTA 

O	perfil	do	empreendedor.	Estudo	de	mecanismos	e	procedimentos	para	lançamento	de	uma	empresa	no	mercado.	
Inovação	tecnológica	na	geração	de	novos	produtos	e	negócios.	Modelos	de	negócio	para	software	(aluguel,	serviço,	
open	source).	Sistemas	de	Gerenciamento,	 técnicas	de	negociação	e	 legislação	específica.	Marketing	e	competitivi-
dade.	Sistema	de	Produção.	Sistema	de	Recursos	Humanos.	Constituição,	tributação	e	legalização	de	empresa.	Avali-
ação	de	desempenho	empresarial.	Análise	de	Casos.	Elaboração	de	plano	de	negócios. 

BIBLIOGRAFIA	BÁSICA 

CHIAVENATO,	I.	Empreendedorismo:	dando	asas	ao	espírito	empreendedor.3.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2008.	
CHIAVENATO,	 I.	 Teoria	 geral	 da	 administração:	 abordagens	 prescritivas	 e	 normativas	 da	 administração.	 5.	 ed.	 São	
Paulo:	Makron	Books,	1997.	
DORNELAS,	 J.	 C.	 A.	 Empreendedorismo	na	prática:	mitos	 e	 verdades	 doempreendedor	 de	 sucesso.	 Rio	 de	 Janeiro:	
Elsevier,	2007.	
DORNELAS,	José	Carlos.	Empreendorismo:	transformando	ideias	em	negócios.2ed.	Rio	de	Janeiro:	Campus,	2005.	
FARAH,	Osvaldo;	CAVALCANTI,	Marly	e	MARCONDES,	Luciana.	Empreendedorismo	Estratégico	–	Criação	e	Gestão	de	
Pequenas	Empresas.Editora	Thomson	Learning	
(Pioneira)	ISBN-10:	8522106088,	2008.	
SALIM,	César;	HOCHMAN,	Nelson;	RAMAL,	Andrea,	e	RAMAL,	Silvina.	Construindo	Planos	de	Negócios.	Editora	Cam-
pus,	2ª.	Edição,	2003. 

BIBLIOGRAFIA	COMPLEMENTAR 

BUKOWITZ,	Wendi;	WILLIAMS,	Ruth	L.	Manual	de	gestão	do	conhecimento.PortoAlegre:	Bookman	Companhia,	2002.	
DORNELAS,	J.	C.	A.	Empreendedorismo:transformando	ideias	em	negócios.	2.	ed.	Riode	Janeiro:	Elsevier,	2005.	
KOTLER,	P.;	ARMSTRONG,	G.	Princípios	de	marketing.	7.	ed.	Rio	de	Janeiro:	LTC,1995.	
KOTLER,	P.	Administração	de	marketing:análise,	planejamento,	implantação	econtrole.	5.	ed.	São	Paulo:	Atlas,	1998.	
MANZO,	J.	M.	C.	Marketing:	uma	ferramenta	para	o	desenvolvimento.	12.	ed.	Rio	deJaneiro:	LTC,	1996.	
MAXIMIANO,	A.	C.	A.	Introdução	à	administração.	7.	ed.	São	Paulo:	Atlas,	2007.	
MAXIMIANO,	A.	C.	A.	Teoria	geral	da	administração:da	revolução	urbana	à	revoluçãodigital.	6.	ed.	São	Paulo:	Atlas,	
2008.	
PEREIRA,	B.	B.	S.	Caminhos	do	desenvolvimento:uma	história	de	sucesso	e	empreendedorismo	em	Santa	Cruz	do	Ca-
pibaribe.	São	Paulo:	Edições	Inteligentes,	2004.	



 
 

 

ROBBINS,	S.	P.;	DECENZO,	D.	A.	Fundamentos	de	administração:	conceitos	essenciais	e	aplicações.	4.	ed.	São	Paulo:	
Pearson	Prentice	Hall,	2004.	
RAMAL,	A.	S.	Como	transformar	seu	talento	em	um	negócio	de	sucesso:gestão	de	negócios	para	pequenos	empreen-
dimentos.	Rio	de	Janeiro:	Elsevier,	2006.	
STAL,	Eva;	SBRAGIA,	Roberto;	CAMPANARIO,	Milton	de	A.;	ANDREASSI,	Tales.Inovação.São	Paulo:	Clio,	2006. 

 
DISCIPLINA SEMESTRE CRÉDITOS CARGA	HORÁRIA 

Psicologia	da	Aprendizagem 5°		Licenciatura	em	
Química 

2 34 

EMENTA 

Aprendizagem	humana:	conceitos	e	teorias.	Processos	e	fatores	da	aprendizagem.	Tipos	de		aprendizagem.	Avaliação	
da	aprendizagem.	 

BIBLIOGRAFIA	BÁSICA 

CAMPOS,	D.M.S.	Psicologia	da	aprendizagem.	Petrópolis	(RJ):	Vozes,	1971.		
COLL,	C.;	MARCHERSI,	A.;	PALACIOS,	 J.	Desenvolvimento	psicológico	e	educação:	psicologia	evolutiva.	Porto	Alegre	
(RS):	Artmed,	2004.		
COLL,	C.	Desenvolvimento	psicológico	e	educação:	transtornos	de	desenvolvimento	e		
necessidades	especiais.	2.	ed.	Porto	Alegre	(RS):	Artmed,	2004.		
PIAGET,	J.	Seis	estudos	de	psicologia.	25.	ed.	Rio	de	Janeiro	(RJ):	Forense-Universitária,	
2012.	 

BIBLIOGRAFIA	COMPLEMENTAR 

DAVIS,	C.;	OLIVEIRA,	Z.	Psicologia	na	Educação.	2.	ed.	São	Paulo	(SP):	Cortez,	1994.		
DORIN,	L.	Psicologia	educacional.	São	Paulo	(SP):	Ed.	Do	Brasil,	1978.		
FERRAZ,	J.S.	Noções	de	Psicologia	da	Criança	com	Aplicações	Educativas.	7.	ed.	São	Paulo	(SP):	Saraiva,	1965.		
MILLER,	G.A.;	CABRAL,	A.	Psicologia	a	Ciência	da	Vida	Mental.Rio	de	Janeiro	(RJ):	Zahar	Editores,	1964.		
MIRANDA,	M.G.;	RESENDE,	A.C.	Escritos	de	psicologia,	educação	e	cultura.Goiânia	(GO):	Editora	da	PUC,	2008.		
PIAGET,	J.;	INHELDER,	B.	A	psicologia	da	criança.5.	ed.	Rio	de	Janeiro	(RJ):	Difel,	2011.	 

 

 

 

DISCIPLINA SEMESTRE CRÉDITOS CARGA	HORÁRIA 

Psicologia	da	Aprendizagem 5°		Licenciatura	Biologia 2 34 

EMENTA 

Aprendizagem	humana:	conceitos	e	teorias.	Processos	e	fatores	da	aprendizagem.	Tipos	de		aprendizagem.	Avaliação	
da	aprendizagem.	 

BIBLIOGRAFIA	BÁSICA 

CAMPOS,	D.M.S.	Psicologia	da	aprendizagem.	Petrópolis	(RJ):	Vozes,	1971.		
COLL,	C.;	MARCHERSI,	A.;	PALACIOS,	 J.	Desenvolvimento	psicológico	e	educação:	psicologia	evolutiva.	Porto	Alegre	
(RS):	Artmed,	2004.		
COLL,	C.	Desenvolvimento	psicológico	e	educação:	transtornos	de	desenvolvimento	e		
necessidades	especiais.	2.	ed.	Porto	Alegre	(RS):	Artmed,	2004.		
PIAGET,	J.	Seis	estudos	de	psicologia.	25.	ed.	Rio	de	Janeiro	(RJ):	Forense-Universitária,	
2012.	 

BIBLIOGRAFIA	COMPLEMENTAR 

DAVIS,	C.;	OLIVEIRA,	Z.	Psicologia	na	Educação.	2.	ed.	São	Paulo	(SP):	Cortez,	1994.		



 

 

DORIN,	L.	Psicologia	educacional.	São	Paulo	(SP):	Ed.	Do	Brasil,	1978.		
FERRAZ,	J.S.	Noções	de	Psicologia	da	Criança	com	Aplicações	Educativas.	7.	ed.	São	Paulo	(SP):	Saraiva,	1965.		
MILLER,	G.A.;	CABRAL,	A.	Psicologia	a	Ciência	da	Vida	Mental.Rio	de	Janeiro	(RJ):	Zahar	Editores,	1964.		
MIRANDA,	M.G.;	RESENDE,	A.C.	Escritos	de	psicologia,	educação	e	cultura.Goiânia	(GO):	Editora	da	PUC,	2008.		
PIAGET,	J.;	INHELDER,	B.	A	psicologia	da	criança.5.	ed.	Rio	de	Janeiro	(RJ):	Difel,	2011.	 

 

 

DISCIPLINA SEMESTRE CRÉDITOS CARGA	HORÁRIA 

Introdução	ao	Laboratório	
de	Química 

1°		Licenciatura	em	
Química 

2 34 

EMENTA 

Normas	 de	 segurança	 e	 procedimentos	 técnicos	 em	 laboratório	 de	 química.	Noções	 de	 acidentes	 em	 laboratório.	
Principais	vidrarias	e	equipamentos.	Linguagem	técnica	e	normas	ABNT	para	relatório	 técnico-científico.	Estudo	de	
medidas	e	de	algarismos	significativos.	Desenvolvimento	de	habilidades	de	manuseio	de	reagentes,	aparelhos,	equi-
pamentos	e	vidrarias.	Estudo	experimental	de	processos	químicos	elementares. 

BIBLIOGRAFIA	BÁSICA 

	ATKINS,	P.;	JONES,	L..	Princípios	de	Química	–	Questionando	a	vida	moderna	e	o	meio	ambiente.	5.	ed.	Porto	Alegre	
(RS):	Bookman,	2012.		
KOTZ,	J.C.;	TREICHEL,	P.M.;	WEAVER,	G.C.Química	geral	e	reações	químicas.	6.	ed.	São	Paulo	(SP):	Cengage	Learning,	
2009.	v.	1.		
MÁXIMO,	L.N.C.	Práticas	de	Química	Geral.	Pires	do	Rio	(GO):	Gráfica	e	Editora	Pires	do	Rio,	2012. 

BIBLIOGRAFIA	COMPLEMENTAR 

BRAATHEN,	P.C.	Química	Geral.3.	ed.	Viçosa	(MG):	Editora	da	UFV,	2011.		
BRADY,	 J.E;	RUSSEL,	 J.W.;	HOLUM,	J.R.	Química	–	A	Matéria	e	Suas	Transformações	3.	ed.	Rio	de	 Janeiro	 (RJ):	LTC,	
2002.		
MAHAM,	B.H;	MYERS,	R.J.	Química,	um	curso	universitário.	São	Paulo	(SP):	Edgard	Blücher,1996.		
MAIA,	D.J.;	BIANCHI,	J.C.	de	A.Química	Geral	–	Fundamentos.	São	Paulo	(SP):	Pearson	Prentice	Hall,	2007.		
RUSSEL,	J.B.Química	Geral.	2.	ed.	São	Paulo	(SP):	Makron	Books,	1994.	v.1.		
SKOOG,	D.A.	et	al.Fundamentos	de	química	analítica.	8.	ed.	São	Paulo	(SP):	Cengage	Learning,	2008. 

 
DISCIPLINA SEMESTRE CRÉDITOS CARGA	HORÁRIA 

Língua	Brasileira	de	Sinais 1°		Licenciatura	em	
Química 

2 34 

EMENTA 

Políticas	linguísticas	e	educacionais	para	surdos	no	Brasil.	Concepções	de	linguagem,	língua,	língua	sinalizada	e	abor-
dagens	de	ensino	dos	Surdos.	Estudo	das	identidades	e	cultura	surdas.	Libras	e	língua	portuguesa:contrastes	e	seme-
lhanças.	Novas	tecnologias	e	educação	de	Surdos.	Introdução	à	Libras.	 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA,	E.	C.;	DUARTE,	P.	M.Atividades	Ilustradas	em	Sinais	da	Libras.Rio	de	Janeiro	(RJ):	REVINTER,	2004.		
	
BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Secretaria	de	Educação	Especial.	Lei	Nº.	10.436,	de	24	de	abril	de	2002.	Dispõe	sobre	
a	Língua	Brasileira	de	Sinais	–	LIBRAS	e	dá	outras	providências.		
BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Secretaria	de	Educação	Especial.	Decreto	Nº	5.296	de02	de	dezembro	de	2004.		
CAPOVILLA,	F.	C.	Dicionário	Enciclopédico	Ilustrado	Trilíngue	–	Língua	Brasileira	de	Sinais.São	Paulo	(SP):	Edusp,	2003.	
BRASIL.	Declaração	de	Salamanca	e	linha	de	ação	sobre	necessidades	educativas	especiais.Brasília:	UNESCO,	1994.		
FELIPE,	T.;	MONTEIRO,	M.	LIBRAS	em	Contexto:	Curso	Básico,	livro	do	estudante	cursista.	Brasília:	MEC,	2001.		
GOLDFELD,	M.A	 criança	 surda:	 linguagem	 e	 cognição	 numa	 perspectiva	 sociointeracionista.	 2.	 ed.	 São	 Paulo	 (SP):	
Plexus	Idéia,	1998.		



 
 

 

QUADROS,	R.	M.;	KARNOPP,	L	B.	Língua	de	sinais	brasileira:	estudos	linguísticos.Porto	Alegre	(RS):	ArtMed,	2004.	
SALLES,	P.	S.	B.	A;	GAUCHE,	R.	Educação	Científica,	 Inclusão	Social	e	Acessibilidade.Goiânia	 (GO):	Cânone	Editorial,	
2011.		
UNESCO	 (2006).	 Declaração	 Universal	 dos	 Direitos	 Linguísticos.	 Disponível	 em:	 <http://www.unesco.pt/cgi-
bin/cultura/docs/cul.doc.php?idd=14>	Acesso	em:	15	fev.	2010. 

BIBLIOGRAFIA	COMPLEMENTAR 

COUTINHO,	D.LIBRAS:	língua	brasileira	de	sinais	e	língua	portuguesa	(semelhanças	e	diferenças).	2.	ed.	Idéia,	1998.	
FERREIRA-BRITO,	L.	M.	Por	uma	gramática	de	línguas	de	sinais.Rio	de	Janeiro	(RJ):	Tempo	Brasileiro.	1995		
QUADROS,	R.	M.	Educação	de	Surdos:	a	aquisição	da	linguagem.Porto	Alegre	(RS):	Artes	Médicas,	1997.		
QUADROS,	 R.	 M.	Website	 pessoal.Disponível	 em:	 <http://www.ronice.cce.prof.ufsc.br/index.htm>.	 Acesso	 em:	 20	
jan.	2010.		
SKLIAR,	C.	A	Surdez:	um	olhar	sobre	as	diferenças.Porto	Alegre	(RS):	Mediação,	1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua	Brasileira	de	Sinais 3°	Licenciatura	em	
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EMENTA 

Aspectos	linguísticos	da	Língua	Brasileira	de	Sinais	(LIBRAS).	História	das	comunidades	surdas,	da	cultura	e	das	iden-
tidades	surdas.	Ensino	básico	da	LIBRAS.	Políticas	linguísticas	e	educacionais	para	surdos. 

BIBLIOGRAFIA	BÁSICA 

Ferreira	L.	Por	uma	gramática:	línguas	de	sinais.	Rio	de	Janeiro:	Tempo	Brasileiro,	2010.	
Skliar	C.	A	surdez:	um	olhar	sobre	as	diferenças.	Porto	Alegre:	Mediação,	2010.	
Almeida	EC,	Duarte	PM.	Atividades	ilustradas	em	sinais	da	libras.	São	Paulo:	Revinter,	2004. 
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Fundamentação		teórica		da		Educação		Ambiental.		Formas		de		Educação		Ambiental		(formal		e		
informal).		Política		Nacional		de		Educação		Ambiental.		A		Educação		Ambiental		na		escola		e		na		
sociedade.	Elaboração	de	material	didático-pedagógico	sobre	Educação	Ambiental.	 
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Saneamento		ambiental		e		saúde		pública.		Impactos		no		ambiente		e		suas		relações		com		a		saúde		
das		populações.	Processo		saúde-doença		das		populações		e		indivíduos		à		luz		dos		aspectos		
ambientais.	Iniciativas	internacionais	e	nacionais	da	abordagem	integrada	de	saúde	e	ambiente. 

BIBLIOGRAFIA	BÁSICA 

Ruegg	EF	et	al.	Impacto	dos	agrotóxicos	sobre	o	ambiente,	a	saúde	e	a	sociedade.	São	Paulo:	Ícone	Ed,	1991.	
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Introdução	à	Economia	Agrícola.	Introdução	à	Microeconomia:	demanda,	oferta,	equilíbrio	de	mercado,	elasticidade.	
Introdução	à	Macroeconomia:	renda	e	produto	nacional,	política	monetária,	



 
 

 

política	de	câmbio,	política	de	inflação	e	política	externa. 
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Organização	da	atividade	econômica.	Teoria	de	preços.	Teoria	da	firma.	Mercado,	comercialização	e	abastecimento	
agrícola.	Preços	agrícolas.	Mercados	imperfeitos.	Agronegócio	brasileiro. 
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Definição	e	histórico,	rede	armazenadora,	classificação	dos	armazéns,	equipamentos	de	um	armazém,	características	
dos	grãos	armazenados,	conservação	da	qualidade	dos	grãos,	pragas	do	grãos	armazenados,	tratamento	de	grãos	e	
combate	a	pragas,	expedição	de	produtos	agrícolas.	 
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Definição	 e	 histórico.	 Estrutura	 brasileira	 de	 armazenagem	 de	 grãos.	 Características	 e	 fatores	 que	 influenciam	 na	
qualidade	dos	grãos	armazenados.	Propriedades	do	ar	úmido	e	equilíbrio	higroscópico.	Secagem	e	aeração	de	grãos.	
Tipos	de	secadores.	Armazenamento.	Classificação	e	equipamentos	dos	armazéns.	Pragas	dos	grãos	armazenados	e	
formas	de	controle.	Prevenção	de	acidentes	em	unidades	armazenadoras.	
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Impactos	 Ambientais.	 Legislação	 aplicável	 nacional	 e	 estadual.	 Licenciamento	 ambiental:	 etapas	 e	 procedimentos.	
Fatores	de	avaliação.	Métodos	quantitativos	e	qualitativos	de	avaliação		de	impactos.	Documentos	técnicos	necessá-
rios	ao	licenciamento	ambiental.	Geração	e	análise	de	relatórios	de	EIA/RIMA.	Avaliação	e	monitoramento	ambiental 
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Estruturas e processos ecológicos em ecossistemas naturais e em agroecossistemas. Nutrição mineral em agroecossis-
temas. Artrópodes em agroecossistemas. Plantas espontâneas em agroecossistemas. Sistemas de cultivos múltiplos. 
Agroecossistemas tradicionais. Agricultura sustentável.  
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EMENTA 

Natureza	e	sentido	da	filosofia.Nascimento	da	filosofia	e	Paidéia.	Razão	e	educação	na	Idade	Média.	Razão	e	educa-
ção	na	Idade	Moderna.	Filosofia	e	educação.	Educação,	cultura,	questões	
étnico-raciais	e	formação.	Análise	filosófica	do	cotidiano	pedagógico	brasileiro.	Problemas,	impasses	e	perspectivas	
de	uma	Filosofia	de	Educação	Brasileira	para	o	século	XXI. 

BIBLIOGRAFIA	BÁSICA 
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Brasília:	UNESCO,	2008.	
Cabral	MA,	Lima	PAP.	Práticas	pedagógicas:	o	ensino	e	a	inclusão	de	alunos	com	



 

 

necessidades	especiais.	Morrinhos:	[s.n.],	2012.	
Ministério	da	Educação.	Implementação	das	Diretrizes	Curriculares	para	a	Educação	
das	Relações	Étnico-Raciais	e	o	Ensino	de	História	e	Cultura	Afro-Brasileira	e	Africana	na	Educação	Profissional	e	Tec-
nológica.	Brasília:	Ed.	do	MEC,	2008. 
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Fundamentos	sociológicos,	históricos	e		políticos	que	contextualizam	a	relação	Educação-Estado	e	Sociedade;	A	edu-
cação	como	processo	social;	A	organização	do	sistema	educacional	brasileiro:	aspectos	formais	e	não	formais;	A	edu-
cação	brasileira	na	experiência	histórica	do	Ocidente.	A	ideologia	liberal	e	os	princípios	da	educação	pública.	A	socie-
dade,	cultura,	questões	étnicoraciais	
e	educação	no	Brasil.	Os	movimentos	educacionais	e	a	 luta	pelo	ensino	público	no	Brasil.	A	 relação	entre	a	esfera	
pública	e	a	privada	no	campo	da	educação	e	os	movimentos	da	educação	
popular. 

BIBLIOGRAFIA	BÁSICA 

Vóvio	CL,	Ireland	TD.	Construção	coletiva:	contribuições	à	educação	de	jovens	e	adultos.	
Brasília:	UNESCO,	2008.	
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Origem	e	tipologia	dos	resíduos	sólidos.	Características	quantitativas	e	qualitativas.	Classificação	segundo	as	normas	
da	ABNT.	Limpeza	Pública:	conceituação	e	atividades	praticadas.Acondicionamento,	coleta	e	transporte	do	lixo	domi-
ciliar.	Coleta	regular	e	coleta	seletiva.	Serviços	de	manutenção	da	limpeza	de	vias	públicas.	Destino	final:	incineração,	
compostagem,	reciclagem	e	aterros	sanitários. 
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Arruda	PTM.	Responsabilidade	civil	decorrente	da	poluição	por	resíduos	sólidos	domésticos.	São	Paulo:	Método,	
2004. 

BIBLIOGRAFIA	COMPLEMENTAR 

Scarlato	FC.	Do	nicho	ao	lixo:	ambiente,	sociedade	e	educação.	São	Paulo:	Atual,	1992	
Zaneti	I.	Além	do	lixo:	reciclar	um	processo	de	transformação.	Brasília	:	Terra	Una,	1997.	
Romani	AP.	Agregando	valor	social	e	ambiental.Rio	de	Janeiro:	IBAM,	2007	
Prosab.	Resíduos	sólidos	prevenientes	de	coletas	especiais:	eliminação	e	valorização.Bidone,	F.R.A.	(coordenador).	
Rio	deJaneiro:	RiMa,	ABES,	2001	
Prosab.	Resíduos	sólidos	do	saneamento:	processamento,	recilagem	e	disposição	final.Andreoli,	C.V.	(coordenador).	
Rio	deJaneiro:	RIMA,	ABES,	2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV - Planos de Ensino de disciplinas semipresenciais 
 
Plano de ensino das atividades não pre-
senciais integrante de cursos presenciais 



 

 

do IF Goiano - Nível Médio e Superior 
(regular) e FIC 

 
 

Curso 
Disciplina 
Período 
Duração 
Professor responsável 

 
 

Ementa da disciplina 

Justificativa da adoção de carga horária não presencial 

Porcentagem de carga horária de atividades não presenciais 

Porcentagem utilizada no computo da nota 

 
 

Atividade não-presencial (Conteúdo ou Tema) 

Descrição da atividade 

Planejamento da atividade 

Recursos utilizados 

Forma de avaliação 

Contabilização da atividade no computo da nota 

Cronograma de atividades 

 
 
 

Data 

Assinatura do Professor responsável pela disciplina 
 

Concordo com a execução das atividades acima descritas, e solicito inclusão de sala de aula virtual, vinculada a 

disciplina, no sistema acadêmico institucional. 

 
 

Data 

Assinatura do Coordenador de Curso 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V - Regulamento de Atividades Complementares 
 

QUADRO 1: Quadro de Atividades Complementares, Equivalência em Horas.	



 
 

 

Atividade Descrição Carga	horária Limite	
máximo	
(horas) 

	
	

	

	

	

1.	Pesquisa 

Participação	em	programas	de	Iniciação 

 
40h	/semestre 

	

	

	

	

70 

Apresentação	ou	publicação	de	trabalhos	em	

eventos	técnico-científicos. 

15h	/trabalho 

Publicação	de	trabalhos	científicos	em	periódicos 25h	/trabalho 
Participação	em	eventos	científicos 6h	/dia	evento 
Participação	em	palestras	ou	workshops 	1Hora		certifica-

do  Ministrar	 palestras,	 mini-cursos,	 oficinas	 e	 Work-
shop. 

Hora	certificado  
 Participação	 em	Organização	 ou	 	 coordenação	 se-

manas	 acadêmicas,	 realização	 de	 cursos	 e/ou					
eventos					 internos					ou					externos					ao	IF	Goia-
no,	de	interesse	desta	ou	da	Comunidade 

8h/	dia 
 

	
	

	

	

	

	

2.	Extensão 

Participação	em	projetos	de	extensão 25h	/semestre 		

	

	

	

	

70 

Participação	em	semanas	de	estudo,	workshops,	

simpósios	ou	congressos 

3h	/participação 

Participação	 em	 Organização,	 coordenação,	 reali-
zação	de	cursos	e/ou			 	 	 eventos			 	 	 internos			 	 	ou					
externos				 	 ao	IF	Goiano,	de	interesse	desta	ou	da	
Comunidade. 

8h	/dia 

Participação	em	programas	de	intercâmbio	institu-
cional,	nacional	e/ou	internacional. 

45h	/semestre 

Participação	em	mini-cursos	 Carga							 horá-
ria	

Efetiva 
 Participação	em	visitas	técnicas	(fora	do	período	de	

aula)	extra	curricular 
Carga	horária	da	

visita 
  

	

	

	

	

	

	
3.	Ensino 

Monitoria	 em	 disciplinas	 do	 curso	 de	 Tecnologia	
em	Alimentos	ou	cursos	afins. 

25h/semestre 	
	

	

	

	

	

70 

Estágios	 não	 obrigatórios	 na	 área	 de	 Alimentos	
ou	afins. 

45h/semestre 

Disciplinas	extracurriculares	 (núcleo	 livre)	 	 perten-
centes			a	

outros	cursos,	desde	que	aprovados,	do	 	IF	Goia-
no	ou	de	outras	IES,	em	áreas	afins	. 

Carga	horária	da	
disciplina 

Participação	 em	projetos	 ou	 programas	 institucio-
nais. 

12h/semestre 

Ministrar	 palestras,	 mini-cursos,	 oficinas	 e	 Work-
shop. 

Hora	certificado 

	
	

	

4.	Práticas	profissio-
nalizantes 

Membro	 titular	de	empresa	 Júnior	na	área	de	Ali-
mentos. 

12h/semestre 	

	

	
70	

	

	

	

	

	

 

Participação	 em	 projetos	 realizados	 por	 empresas	
juniores. 

25h/semestre 

Participação	em	projetos	de	desenvolvimento	 tec-
nológico 

25	h/semestre 

	
	

5.Representação	
estudantil 

Membro	titular	do	Diretório	Acadêmico	de	Tecno-
logia	 em	 Alimentos	 ou	 do	 Diretório	 Central	 dos	
Estudantes. 

15h/semestre 
	
	

	

45 
Representação	estudantil	em	órgãos	colegiados:	

do	IF	Goiano,	do	Curso	ou	do	Departamento. 

Titular/12	h	se-
mestre	

Suplente/	5h	
semestre 

6.	Aperfeiçoamento	
profissional 

Cursos	na	área	técnica	ou	áreas	afins Carga	horária	do	
Curso 

	
45 

Curso	de	idiomas. 15h	/semestre 



 

 

7.	Ação	social,	ci-
dadania	e	meio	

ambiente 

Participação					 em					 programas					 ou					ONGs	re-
lacionados	 à	 ação	 social	 ou	 defesa	 do	 meio	am-
biente. 

8h/semestre 
	

25 

 

O estudante deverá entregar uma cópia do comprovante de cada atividade realizada na Coordenação do Curso para a 
validação e contagem da carga horária.	Outras	atividades	diferentes	das	descritas	poderão	ser	aproveitadas	
mediante	aprovação	do	colegiado	do	curso.	O	aluno	deverá	realizar	atividades	em,	no	mínimo,	duas	das	
modalidades	acima.	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VI - Perfil dos Técnicos Administrativos 
 
 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVA TITULAÇÃO FUNÇÃO ÁREA	DE	ATUAÇÃO 



 
 

 

Daniel	de	Jesus	Marçal Especialista Coordenador	da	
biblioteca 

ASCOM-	Cerimonial 

Ednalva	Macedo	Nunes Especialista Psicóloga Núcleo	de	Apoio		
Pedagógico 

Eneides	Tomaz	Tosta	Moraes Graduada Secretária	do	Ensino	
Superior	 

Secretaria	do	Ensino		
Superior	 

Indiara	Cristina	Pereira	de	
Almeida	Marra 

Especialista Pedagoga Núcleo	de	Apoio		
Pedagógico	 

Liana	Moreira	Vidigal Técnico	 Técnico	em	laboratório Laboratório	de		
Análise	físico	química 

Luci	Rodrigues	Silva Graduada Assistente	de	Alunos Secretaria	da	direção	de	Extensão 

Luciana	Araújo	Noleto Especialista Assistente	em	
administração 

Secretaria	da	direção	geral	 

Luciana	Maria	de	Assis	Silva Especialista Assistente	em	
administração 

Secretaria	do	Ensino		
Superior	 

Tatiany	Borges	de	Oliveira	
Fernandes 

Graduada Auxiliar	de	biblioteca Biblioteca 

Roberto	Takashi	Sanda Graduado Técnico	Administrativo Laticínio 

Suzany	Faíny	Gonçalves Graduada Secretária Direção	da	Direção	de	Pesquisa 

Monica	Isabel	Canuto	Nunes Mestre Pedagoga NAPNE 

Janaína	Cantuário	 Graduada Gerente Gerência	de	Apoio	Estudantil 

Brisa	Sousa	 Graduada Relações	Públicas Relações	Públicas 

André	Cirilo Mestre Agrônomo Agronomia 

Eduardo	Valcacer Mestre Zootecnista Zootecnia 

Thiago	Schwerz Mestre Gerente	de	Produção Gerente	de	Produção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO VII - Regime de trabalho e Titulação docente 
 
 

Docente Titulação Área de Titulação Regime 

Danielle	Godinho	de		Araújo	Perfeito Doutora Ciência	e	Tecnologia	de	Alimentos DE 
Priscilla	Prates	de	Almeida Doutora Engenharia	de	Alimentos DE 
Victor	José	Moreno Mestre Leite	e	Derivados DE 
Sandra	Regina	M.	Gherardi Doutora Ciência	Animal DE 
Joyce	Vinhal	Orsine Doutora Ciências	da	Saúde DE 
Anderson	Rodrigo	da	Silva	 Doutor Estatística	e	Experimentação DE 
Waltenir	Alves	de	Faria Mestre Física	–	Fontes	Alternativas	de	Energia DE 
Leonice	de	Andrade	Carvalho Doutora Teoria	Literária	 DE 
Lucas	Caixeta	Gontijo Doutor Química DE 
Ricardo	Gomes	Assunção Mestre Matemática DE 
Milton	Luiz	da	Paz	Lima Doutor Fitopatologia DE 
Rachel	Lopes	Carcute Mestre Engenharia	e	Produção	de	Sistemas DE 
Luciane	Sperandio	Floriano Doutora Ciência	Animal DE 
Evelyn	Cristine	Vieira Doutora Estudos	Linquísticos DE 
Miquéias	Ferreira	Gomes Mestre Química DE 
Walter	da	Costa	Mendes Doutor Agronomia DE 
Luciana	de	Gois	Aquino	Teixeira Doutora Educação DE 
Aline	Sueli	de	Lima	Rodrigues Doutora Ciências	Naturais DE 
Ana	Paula	Silva	Siqueira Mestre Ciência	e	Tecnologia	de	Alimentos DE 
Pabline	Marinho	Vieira Doutora Biologia	Molecular DE 
Cristiane	Maria	Ribeiro Doutora Educação DE 

*DE:	dedicação	exclusive	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 

 

ANEXO VIII - Professores responsáveis pelas disciplinas do Curso Superior de Ba-
charelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXO IX - Laboratórios Específicos 
 

Infraestrutura Especificações Status1 
Laboratórios	de	Informática São	 05	 laboratórios	 de	 Informática,	

sendo	 03	 laboratórios	 com	 15	 mi-
crocomputadores	 e	 02	 com	 20	má-
quinas.	 Todos	 laboratórios	 contém	
mesa,	 cadeiras,	 estabilizador,	 filtro	
de	linha	e	nobreak. 

Implantado 

Laboratório	de	Microbiologia Área	 de	 56	 m2	 onde	 abrigam-se	 os	
equipamentos,	 utensílios	 e	 reagen-
tes	 para	 uso	 nas	 práticas	 de	micro-
biologia.	 Também	 possui	 uma	 área	
adjacente	 com	 dois	 ambientes:	 o	
primeiro	 para	 limpeza	 e	 esteriliza-
ção	de	material	e	o	segundo	utiliza-
do	 para	 estoque	 de	 vidrarias.	 Os	
principais	 equipamentos	 que	 com-
põem	 esse	 laboratório	 são:	 1	 lousa	
branca,	 2	 aparelhos	 de	 ar-
condicionado,	1	estufa	de	 secagem,	
2	 estufas	de	 crescimento,	 1	 câmara	
de	 crescimento	 tipo	BOD,	1	 câmara	
de	 fluxo	 laminar,	 1	 autoclave,	 2	 ar-
mários	de	aço,	7	estantes	de	aço,	1	
balança	 de	 precisão,	 1	 geladeira,	 1	
centrífuga,	 1	 destilador,	 1	 aparelho	
de	banho-maria,	1	contador	de	célu-
las,	4	estereomicroscópios	binocula-
res,	 5	microscópios,	 1	 bomba	 a	 vá-
cuo,	banquetas	e	bancadas. 

Implantado 

Laboratório	 de	 Química	 Geral	 e	
Inorgânica 

Área	 total	 de	 55	m²,	 equipado	 com	
ar	 condicionado,	 quadro	 negro,	 saí-
da	de	emergência	de	2,16	m	x	0,73	
m.	 Os	 principais	 equipamentos	 do	
laboratório	são: dessecador	elétrico,	
2	 dessecadores	 de	 vidro,	 espectro-
fotômetro	UV-Visível,	mantas	 aque-
cedoras	 chuveiro	 de	 emergência	 e	
lava	 olhos,	 bomba	 de	 vácuo,	 bicos	
de	Bunsen,	balança	digital,	medidor	
de	pH,	barrilete	de	50	L,	deionizador	
e	capela	de	exaustão,	bancada	 late-
ral	de	ardósia	e	3	bancadas	centrais	
de	fórmica	de	2,53	m	x	1,23	m.	 

Implantado 

Laboratório	de	Físico-Química	 Área	 total	 de	 55	m²,	 equipado	 com	
ar	 condicionado,	 quadro	 negro,	 saí-

Implantado 
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da	de	emergência	de	2,16	m	x	0,73	
m.	 Os	 principais	 equipamentos	 do	
laboratório	são:	pipetadores,	bomba	
de	vácuo	e	pressão,		2	balanças	digi-
tal	 e	 analítica,	 1	 refrigerador,	 1	 ba-
nho-maria,	 estufa	 de	 secagem	 e	
esterilização,	 termômetro,	 medidor	
de	 pH	 (eletrodo),	 refratômetro,	 di-
gestor	 micro	 	 Kjedhal,	 espectrofo-
tômetro	 UV	 visível,	 agitador	 de	 tu-
bos,	 destilador	 de	 micro	 Kjedhal,	
capela	 para	 exaustão	 de	 gases,	 ex-
trator	 de	 Soxhlet	 com	 vidraria,	 ba-
nho-maria,	chuveiro	 lava	olhos,	dei-
onizador,	 autoclave,	 frascos	 para	
lavagem	de	pipetas,	além	de	vidrari-
as,	 utensílios,	 reagentes	 e	 demais	
componentes	 necessários	 às	 análi-
ses. 

Laboratório	de	Análise	Sensorial	de	
Alimentos	e	Bebidas 

A	área	do	 laboratório	é	de	41,9	m².	
O	 espaço	 físico	 é	 constituído	 de	 08	
cabines	individuais	de	1,04	m².	Cada	
cabine	 contém	 uma	 bancada	 de	
fórmica	com	pia	e	torneira,	lâmpada	
incandescente	 interna	 e	 externa.	 A	
área	de	32,82	m²	é	destinada	à	sala	
de	aula	e	realização	de	testes	descri-
tivos	e	contém	1	lousa	e	cadeiras. 

Implantado 

Laboratório	/	Cozinha	Experimental A	 área	 do	 laboratório	 é	 de	 41,9	m²	
onde	 o	 espaço	 físico	 é	 constituído	
de	05	ilhas	de	trabalho	com	bancada	
individual	 de	 pedra	 com	 pia	 e	 tor-
neira,	 armários	 em	 fórmica	 e	 os	
equipamentos	básicos	são:	5	fogões	
domésticos	de	04	bocas	 com	 forno,	
5	 coifas,	 1	 refrigerador	 duplex,	 1	
forno	 micro	 ondas,	 1	 balança	 semi	
analítica,	 1	 freezer	 vertical,	 1	 extra-
tor	de	suco	e	demais	equipamentos	
e	 utensílios	 como	 panelas,	 traves-
sas,	 bandejas.	 Acoplada	 à	 cozinha	
tem-se	um	depósito	com	4	pratelei-
ras	 de	 aço	 usadas	 para	 armazenar	
alimentos	e	utensílios. 

Implantado 

Unidade	de	Processamento	de	Pro-
dutos	Lácteos 

Com	área	útil	total	em	torno	de	400	
m²,	 as	 instalações	 principais	 desta	
unidade	 compreendem	 a:	 Platafor-
ma	 de	 recepção;	 Laboratório;	 Salas	
de	 Fabricação	 e	 Embalagem;	 Câma-
ras	 Frias	 (03	 câmaras);	 Depósitos	
(almoxarifados	 –	 embalagens	 e	 in-
gredientes);	 Área	 de	 Expedição.	 As	
instalações	 de	 apoio	 compreendem	
a:	Sala	de	Máquinas;	Casa	de	Caldei-
ra;	 Banheiros	 (Masculino	 e	 Femini-

Implantado 



 

 

no);	Vestiário;	Sala	de	Aula.		

O	laboratório	dessa	unidade	de	pro-
cessamento	 contém	 1	 banho	maria	
para	 80	 tubos,	 1	 centrífuga	 elétrica	
para	8	butirômetros,	1	crioscópio,	1	
estufa	para	esterilização	e	secagem,	
1	fogão	semi	industrial,	1	liquidifica-
dor	doméstico,	1	refrigerador	281L.		

A	 planta	 de	 processamento	 apre-
senta	 os	 seguintes	 equipamentos:	
tanque	para	salga,	Liras	de	aço	 inox	
para	corte,	embaladeira	automática,	
tanque	 camisa	 dupla,	 unidade	 de	
pasteurização/resfriamento,	conjun-
to	 de	 placas	 para	 prensagem,	 tan-
que	 resfriador	 de	 leite,	 desnatadei-
ra,	 tanque	 para	 iogurteira,	 bomba	
centrífuga	 sanitária	 para	 iogurte,	
máquina	sela	pote,	tacho	basculante	
para	 fabricação	 de	 doce,	 dosador	
manual,	 máquina	 de	 filar	massa	 de	
muçarela,	 esteira	 transportadora	
para	 recebimento,	balança	eletrôni-
ca,	 batedeira	 de	 manteiga,	 picador	
de	 massa	 para	 queijo,	 estufa	 para	
cultura,	 ralador	 de	 queijo	 elétrico,	
liquidificador	industrial. 

Unidade	 de	 Processamento	 de	 Fru-
tas	e	Hortaliças 

A	unidade,	 projetada	 em	 aproxima-
damente	200	m2,	conta	com	câmara	
frigorífica,	 ambientes	 específicos	
compostos	 de	 seus	 respectivos	
equipamentos	 para	 a	 recepção,	 se-
leção,	classificação	e	processamento	
das	 matérias-primas	 de	 origem	 ve-
getal,	 áreas	 de	 armazenagem	 de	
produtos	acabados,	além	de	sala	de	
aula,	sala	de	professor	e	instalações	
de	apoio	(sanitários).	

Os	 equipamentos	da	planta	de	pro-
cessamento	 de	 frutas	 e	 hortaliças	
são:	 espremedor	 de	 fruta	 elétrico	
inox,	 gamela	 de	 alumínio	 fundido,	
moinho	 de	 moer	 cana	 equipado	
com	 motor	 elétrico,	 carrinho	 inox	
para	 transporte,	 conjunto	de	prate-
leiras	 para	 estocagem	 em	 fibra	 de	
vidro,	 caixas	 plásticas,	 freezer	 hori-
zontal	 (03	 unidades),	 refrigerador	
cap.	 458L,	 triturador	 de	 frutas	 tipo	
faca	 em	 inox,	 balança	 eletrônica	
com	 capacidade	 para	 300	 kg	 e	 ba-
lança	eletrônica	 com	capacidade	de	
15	kgx5g,	mesas	em	aço	 inox,	dosa-
dor	 manual	 em	 aço	 inox,	 fogão	 in-
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dustrial	de	6	bocas,	fogão	doméstico	
de	4	bocas	botijão	de	gás	(vasilhame	
de	13	kg),	esteira	de	seleção	e	 lava-
gem,	elevador	de	talisca,	tanque	em	
inox	com	agitador	e	bomba,	resfria-
dor	tubular	horizontal	para	polpa	de	
frutas,	 tacho	 concentrador,	 armário	
de	 aço	 (2	 portas),	 liquidificador	 in-
dustrial	cap.	20L,	batedeira	planetá-
ria	em	inox,	despolpadeira	para	fru-
tas,	autoclave	vertical	com	tampa	de	
bronze,	 máquina	 manual	 para	 des-
cascar	 laranja	 e	 limão	 (05	 unida-
des).e	 aparelho	 elétrico	 eliminador	
e	insetos. 

Unidade	de	Abate	e	Processamento	
de	Carnes 

A	unidade,	 projetada	 em	 aproxima-
damente	 250	m2,	 conta	 com	 câma-
ras	 frigoríficas,	 ambientes	 e	 equi-
pamentos	 específicos	 para	 o	 abate,	
desossa	 e	 o	 processamento	 ade-
quado	 à	 bovinos	 e	 suínos,	 além	 de	
uma	linha	específica	para	o	abate	de	
frangos.	Todas	as	Unidades	Educati-
vas	de	Produção	do	Instituto	Federal	
Goiano	Câmpus	Urutaí	 possui	 ainda	
em	 suas	 áreas	 físicas	 suas	 respecti-
vas	salas	de	aula,	sala	de	professor	e	
instalações	de	apoio.	

A	unidade	de	abate	e	processamen-
to	 conta	 com	 os	 seguintes	 equipa-
mentos:	 refrigerador	 doméstico	
280L,	 freezer	 horizontal	 500L,	 pica-
dor	de	carne,	misturador	de	carne,	3	
balanças	 eletrônicas,	 mesa	 para	
abatedouro	 de	 aves,	 carrinho	 para	
massa,	 injetora	 de	 salmoura,	 mesa	
para	 depilagem	 de	 suínos	 e	 capri-
nos,	mesas	de	manipulação	em	aço	
inox,	raspador	de	suíno,	embutidora	
30L,	seladora	a	vácuo,	modelador	de	
hambúrguer	manual,	cutter	em	aço-
carbono,	 escaldadora	 com	 injeção	
de	 vapor,	 esterilizador	 de	 facas	 e	
afiador,	 condutor	 interno	 de	 vísce-
ras,	 serra	 elétrica	 para	 carcaças	 de	
suínos,	 transportador	 aéreo	 para	
sangria,	 carretilhas	 para	 esfola	 de	
bovinos	 e	 suínos,	 dispositivo	mecâ-
nico	 para	 retirada	 de	 animal	 escal-
dado,	 trilhamento	 aéreo	 não	meca-
nizado	para	suínos	e	caprinos,	guin-
cho	 elétrico	 para	 elevação	 de	 suí-
nos,	separador	de	carcaças	de	bovi-
nos,	trilhamento	aéreo	para	limpeza	
de	suínos,	escaldador	de	suíno,	esti-
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cadores	 de	patas	 de	 suínos	 e	 capri-
nos,	conjunto	de	8	plataformas	para	
operação,	 transportadores	 trilha-
mentos	aéreos,	fogão	semi	 industri-
al,	 mesa	 para	 seleção	 de	 miúdos,	
rede	de	água	e	vapor,calha	coletora	
de	sangue,	box	para	insensibilização	
de	 bovinos,	 anteparo	 para	 serra,	
corrente	para	cabeças,	trilhamentos	
para	 cabeças,	 cortador	 elétrico	 de	
frios. 

Unidade	de	Processamento	de	Fari-
náceos	(Padaria) 

A	 unidade	 de	 processamento	 de	
farináceos	compreende	uma	área	de	
104	m2	e	está	localizada	próximo	ao	
refeitório	da	 instituição.	Essa	unida-
de	 apresenta	 como	 principais	 equi-
pamentos:	 fornos	 para	 5	 esteiras,	
masseira	 15kg,	 batedeira,	 divisora	
de	 massas,	 cilindro	 para	 massas,	
modeladora	de	massa,	3	câmaras	de	
crescimento	 com	 capacidade	 de	 20	
assadeiras,	fogão	doméstico,	liquidi-
ficador	 industrial,	 prateleiras	 para	
armazenar	farináceos. 

Implantado 

  *IMPLANTADO, **EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO –  PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA, 
***A SER IMPLANTADO. 
 
 



 
 

 

 


