
 
PLANO DE ENSINO 2016 

 
CURSO: Bacharelado em Agronomia                                                    MODALIDADE: Presencial 
DISCIPLINA: Tecnologia de produtos de origem animal (AG 92 )                                          
TURMA: 9ª fase 
SEMESTRE LETIVO: 1º/2016                                                  
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 45 horas 
PRÉ-REQUISITOS: Bioquímica (AG 32 )  
PROFESSOR (A): Renata Bongiolo Magenis 

 
I- JUSTIFICATIVA 
 

O conhecimento dos conceitos e das bases da industrialização de alimentos dará suporte à atuação 
do Engenheiro Agrônomo na aplicação, desenvolvimento e difusão de tecnologia, gerenciamento de 
produção e desenvolvimento da capacidade empreendedora na busca de agregação de valor ao produto 
agropecuário de origem animal. 
 
II – EMENTA 

Matérias-primas de origem animal. Noções sobre a estrutura, composição e alterações dos 
alimentos de origem animal. Tecnologia, processamento e conservação de produtos de origem animal 
com ênfase em carnes e laticínios. Higiene e controle de qualidade. 
 
III- OBJETIVO GERAL 

Fornecer aos alunos informações que os habilitem a compreender os processos tecnológicos de 
transformação e conservação de produtos de origem animal. 
 
IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Conhecer a estrutura e a composição química dos produtos de origem animal, com ênfase em leite e 

carne;  
- Reconhecer os principais fatores de alteração dos produtos de origem animal; 
- Conhecer os microrganismos de importância na cadeia agroindustrial dos produtos de origem animal; 
- Identificar a importância da aplicação de processos tecnológicos que visem o controle dos agentes 
desencadeantes das alterações nos alimentos. 
- Conhecer os diferentes tipos de produtos derivados de matérias-primas de origem animal; 
- Conhecer as diferentes formas de processamento, armazenamento e conservação dos produtos de origem 

animal; 
- Conhecer os processos de limpeza e sanitização da indústria de alimentos; 
- Reconhecer a importância do aproveitamento e o destino dos subprodutos agroindustriais; 
- Identificar as possibilidades empreendedoras em consonância com a legislação. 
 
V- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

Dia/mês Conteúdos 

18.02 Fundamentos e importância da Tecnologia de alimentos 
Métodos de conservação dos alimentos de origem animal 

25.02 Métodos de conservação dos alimentos de origem animal 
03.03 Métodos de conservação dos alimentos de origem animal 
10.03 Leite e derivados 
17.03 Leite e derivados 
24.03 Leite e derivados 
31.03 Leite e derivados 
07.04 Aula prática 
14.04 Avaliação teórica 
28.04 Carne e derivados 
05.05 Carne e derivados 
12.05 Carne e derivados 



19.05 Carne e derivados 
02.06 Aula prática 
09.06 Pescados e Ovos 
16.06 Avaliação teórica 
23.06 Visita técnica/ seminários 
14.07 Exame final 

 
VI- METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na disciplina incluirá aulas expositivas e dialogadas, visitas técnicas, leitura e 
discussão de artigos científicos, aulas práticas, apresentação de seminários, entre outros. 
 

 Viagens de estudo 
As viagens de estudo serão agendadas durante o semestre letivo com antecedência e de acordo com 

a disponibilidade da empresa/instituição a ser visitada. 
 
VII- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Domínio conceitual dos tópicos centrais. Capacidade de estabelecer relação e comparação entre as 
contribuições teóricas e práticas. 
Desenvolver a autoconfiança, apresentando suas opiniões; organizar seus registros e trabalhos, 
apresentando-os de forma adequada; ter iniciativa na busca de informações, desenvolvendo a 
curiosidade e o gosto de aprender. 
Compreender a importância da Tecnologia de produtos de origem animal no processo de 
transformação e conservação dos alimentos como uma forma de maximizar o aproveitamento desses 
produtos e agregação de valor aos mesmos. 
A avaliação será feita:  
- Na síntese dos conhecimentos elaborados ao longo das aulas de cunho diagnóstico ou formativo;  
- Nas aulas de práticas de cunho formativo ou somativo; 
- Nas pesquisas e seminários apresentados sobre o assunto de cunho somativo;  
- Nas avaliações escritas ou orais periódicas, de cunho diagnóstico ou formativo;  
- Nas avaliações escritas somativas.  
Será ainda considerada, no processo de avaliação global do educando, aos seguintes critérios:  
- Participação;  
- Iniciativa;  
- Cooperação coletiva. 

 
A avaliação da disciplina será realizada através de 02 avaliações teóricas, não cumulativas, 

contendo questões dissertativas e/ou objetivas. 
Serão realizados e avaliados também trabalhos em grupo, debates, apresentação de artigos e 

estudos dirigidos das atividades práticas laboratoriais (Nota n° 3, igual a 10,0 pontos resultantes do 
somatório das atividades realizadas em sala de aula e em laboratório). 

 
A média final será calculada como segue: 

 
Média final = Avaliação teórica n° 1 + Avaliação teórica n° 2 + Nota n° 3 / 3 
 

 Será considerado aprovado o aluno que obtiver: média final igual ou superior a sete (7) e que 
tenha frequência mínima de 75% das atividades da disciplina.  
 
 
 
 
 
VIII- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Bibliografia Básica 
 



FELLOWS, P.J. Tecnologia do Processamento de Alimentos: princípios e prática. 2ª ed. Porto Alegre. 
Artmed, 2006. 602p. 
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PEREDA, J.A.O. et al. Tecnologia de Alimentos: alimentos de origem animal. Porto Alegre. Artmed, 
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Bibliografia Complementar 
 
ARAÚJO, J.M.A. Química de Alimentos. 3ª ed. Viçosa. UFV, 2004. 478p. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Métodos Físico-Químicos 
para Análise de Alimentos. Brasília. Ed. MS, 2005. 1018p. 
COULTATE, T.P. Alimentos: a química de seus componentes. 3ª ed. Porto Alegre. Artmed, 2004. 
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Tecnologia de Alimentos. São Paulo. Manole, 2006. 612p. 
 
IX- OBSERVAÇÕES/ACORDOS DIDÁTICOS 
 

 Os registros de frequência e notas serão feitos no sistema acadêmico on line da instituição e cabe 
ao aluno a conferência das informações no decorrer do semestre. 

 Durante as aulas não será permitido o uso de gravador, notebooks, celular, fone de ouvido, etc. 
 Para as aulas práticas é obrigatório o uso do jaleco e touca, calça e calçado fechado, sendo que a 

instituição fornecerá jaleco e touca. 
 Atestado médico não abona falta. 
 Qualquer procedimento ilícito durante quaisquer avaliações acarretará em perda da mesma e não 

haverá substituição. 
 Não haverá liberação para ir ao banheiro, tomar água ou qualquer outra atividade durante a prova. 
 Nas datas de realização das provas, o aluno deverá estar presente na hora da entrega da prova pelo 

professor, não será tolerado atraso. 
 Não serão aceitos trabalhos entregues/apresentados fora da data previamente agendada. Qualquer 

atraso ou não comparecimento do aluno nas atividades complementares (discussão de artigos, 
visita técnica, etc) não será compensado. 

 Não serão aceitos trabalhos via e-mail a menos que solicitados.  
 
 

Rio do Sul, SC, _____ de ___________________ de 20______                  
 
 
 
______________________________________ 
                        Professor (a) 

  
 
________________________________________ 
                     Supervisão Pedagógica 

   



Outras bibliografias que podem ser utilizadas: 
ANDRADE, N. J. Higiene na Indústria de alimentos: avaliação e controle da adesão e formação de 
biofilmes bacterianos. São Paulo: Varela, 2008. 
AQUARONE, E. BORZANI, W., SCHMIDELL, W.; LIMA, U.A. Biotecnologia Industrial. 
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RIBEIRO, E. P., SERAVALLI, E. Química de Alimentos. São Paulo: Blucher, 2007. 
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Revistas da área: 
 
Scielo: 
http://www.scielo.org/applications/scielo-
org/php/secondLevel.php?xml=secondLevelForSubjectByLetter&xsl=secondLevelForSubjectByLetter&s
ubject=Agricultural%20Sciences 
 
Science direct: www.sciencedirect.com  
 
Food Science and Technology – Ciência e Tecnologia de Alimentos 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-2061&rep=&lng=pt 
 
Alimentos e Nutrição – Araraquara 
http://serv-bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/alimentos 
 
Boletim do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alimentos 
 
Brazilian Journal of Food Technology 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1981-6723&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
Ciência Rural 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-8478&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 

Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes 
http://www.sumarios.org/revistas/revista-do-instituto-de-latic%C3%ADnios-c%C3%A2ndido-tostes-
epamig 

http://www.scielo.org/applications/scielo-org/php/secondLevel.php?xml=secondLevelForSubjectByLetter&xsl=secondLevelForSubjectByLetter&subject=Agricultural%20Sciences
http://www.scielo.org/applications/scielo-org/php/secondLevel.php?xml=secondLevelForSubjectByLetter&xsl=secondLevelForSubjectByLetter&subject=Agricultural%20Sciences
http://www.scielo.org/applications/scielo-org/php/secondLevel.php?xml=secondLevelForSubjectByLetter&xsl=secondLevelForSubjectByLetter&subject=Agricultural%20Sciences
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-2061&rep=&lng=pt
http://serv-bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/alimentos
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alimentos
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1981-6723&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-8478&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.sumarios.org/revistas/revista-do-instituto-de-latic%C3%ADnios-c%C3%A2ndido-tostes-epamig
http://www.sumarios.org/revistas/revista-do-instituto-de-latic%C3%ADnios-c%C3%A2ndido-tostes-epamig

	Boletim do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos
	http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alimentos
	Brazilian Journal of Food Technology
	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1981-6723&nrm=iso&rep=&lng=pt
	Ciência Rural
	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-8478&nrm=iso&rep=&lng=pt
	Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes
	http://www.sumarios.org/revistas/revista-do-instituto-de-latic%C3%ADnios-c%C3%A2ndido-tostes-epamig


