Curso de Tecnologia em Alimentos
CÂMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE

MATRIZ CURRICULAR
Semestre 1 – Carga horária total: 400h
Unidade Curricular

C/H Semestral

Pré-Requisito

Introdução à tecnologia de
alimentos

60

Não há

Química geral e inorgânica

80

Não há

Matemática

80

Não há

Microbiologia geral

80

Não há

Metodologia da pesquisa

60

Não há

Informática

40

Não há

Semestre 2 – Carga horária total: 400h
Unidade Curricular

C/H Semestral

Pré-Requisito

Química orgânica

60

Não há

Física

40

Não há

Higiene e Sanitização na
Indústria de Alimentos

40

Não há

Qualidade na Indústria de
alimentos

40

Não há

Química Analítica

80

Não há

Química de alimentos

60

Não há

Microbiologia de
alimentos

80

Microbiologia
geral

Semestre 3 – Carga horária total: 400h
Unidade Curricular

C/H Semestral

Pré-Requisito

Bioquímica e Nutrição

60

Química de Alimentos

Operações unitárias I

60

Não há

Físico-química

80

Não há

Estatística

80

Não há

Análise de alimento

80

Não há

Desenho Técnico

40

Não há

Semestre 4 – Carga horária total: 400h
Unidade Curricular

C/H Semestral

Pré-Requisito

Operações unitárias II

60

Operações unitárias
I

Análise sensorial

60

Estastística

Empreendedorismo

60

Não há

Tecnologia de leites e
derivados I

60

Não há

Análise Instrumental

60

Análise de Alimentos

Aditivos e coadjuvantes de
tecnologia

40

Não há

Tecnologia de frutas e
hortaliças

60

Não há

Semestre 5 – Carga horária total: 400h
Unidade Curricular

C/H Semestral

Pré-Requisito

Tecnologia de grãos, cereais,
raízes e tubérculos

60

Não há

Panificação

40

Não há

Fundamentos de gestão
financeira

40

Não há

Tecnologia de carnes,
pescados e derivados I

80

Não há

Trabalho de conclusão de
curso I

40

Não há

Tecnologia de bebidas

80

Não há

Tecnologia de leites e
derivados II

60

Não há

Semestre 6 – Carga horária total: 400h
Unidade Curricular

C/H Semestral

Pré-Requisito

40

Não há

Legislação e registro de
produtos

40

Fundamentos de
gestão financeira

Biotecnologia de Alimentos

60

Microbiologia geral;
Bioquímica

Ética

40

Não há

Gestão ambiental e
tratamento de resíduos

60

Não há

Marketing e comercialização

40

Não há

Tecnologia de carnes,
pescados e derivados II

80

Não há

Tecnologia de óleos e
gorduras

40

Não há

Embalagens

de alimentos

ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES / Carga horária total: 600h
Unidade Curricular

C/H Semestral

Pré-Requisito

Estágio obrigatório

250

A partir do quarto
semestre

Trabalho de Conclusão
de Curso II

200

Trabalho de
Conclusão de
Curso I

Atividades
Complementares

150

Não há

O que você vai aprender:
Unidade Curricular INTRODUÇÃO A TECNOLOGIA DE ALIMENTOS:
Perfil profissional e áreas de atuação do Tecnólogo de Alimentos. Postura do Tecnólogo
de Alimentos com relação à sociedade e ao mercado de trabalho. Legislação do
exercício profissional. Definições, classificação, funções, importância e disponibilidade
de alimentos. Conceitos, importância e evolução da ciência e tecnologia de alimentos.
Alterações em alimentos. Princípios e métodos de conservação dos alimentos.
Principais processos empregados nas transformações das matérias primas alimentares
em alimentos industrializados.
Unidade Curricular QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA:
Estequiometria, reações químicas em meio aquoso, estrutura atômica, periodicidade
química, ligações químicas (geometria molecular, teoria da ligação de valência, teoria
do orbital molecular), introdução a compostos de coordenação. Forças intermoleculares.
Sistemática da química descritiva: Hidrogênio, Grupo principal (bloco s e p) e metais de
transição (bloco d e f).
Unidade Curricular MATEMÁTICA:
Conjuntos numéricos; Operações em Reais; Matemática financeira; Razão e proporção;
Geometria Plana e Espacial; Funções polinomiais; Função exponencial e logarítimica;
Matrizes, determinantes e sistemas lineares; Noções de limite, derivada e integral.
Unidade Curricular MICROBIOLOGIA GERAL:
Introdução à microbiologia. Biossegurança em laboratórios de microbiologia. Técnicas
básicas de microscopia. Características gerais de bactérias, fungos vírus e protozoários
em alimentos. Morfologia microbiana. Metabolismo microbiano. Fatores físicos e
químicos que influenciam o crescimento microbiano. Micro-organismos deterioradores,
patogênicos e benéficos em alimentos. Técnicas de assepsia, métodos de desinfecção
e esterilização. Preparo de meios de cultura. Técnicas de colorações microbianas.
Diluições, técnicas de semeaduras, isolamento e cultivo. Introdução às contagens
microbiológicas em alimentos.
Unidade Curricular METODOLOGIA DA PESQUISA:
Introdução ao conhecimento científico. Linguagem científica. Tipos de análise de texto.
Noções de pesquisa bibliográfica e resumo. Processo de pesquisa e suas dimensões:
planejamento, delimitação do tema e do objeto. Tipos e técnicas de pesquisa. Coleta de
dados: fontes primárias e secundárias. Análise e interpretação dos dados. Estrutura e
apresentação de trabalhos científicos: pré-projeto, projeto de pesquisa, relatório de
pesquisa, monografia. Normas da ABNT (citações e referências bibliográficas). Técnicas
de organização de seminários.
Unidade Curricular INFORMÁTICA:
Introdução a Informática básica (hardware e software), uso da internet, sistemas
operacionais, apresentação do pacote Libreoffice. Uso de processador de texto
Libreoffice Writer. Uso de aplicativo de elaboração de apresentação eletrônica
Libreoffice Impress. Uso de aplicativo de planilhas eletrônicas Libreoffice calc.

O que você vai aprender:
Unidade Curricular MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS:
Introdução à microbiologia de alimentos. Fatores intrínsecos e extrínsecos do
desenvolvimento microbiano. Legislação para alimentos. Normas oficiais para
amostragem. Micro-organismos indicadores e patogênicos. Metodologias clássicas e
inovadoras de pesquisa e contagem de micro-organismos de interesse em alimentos.
Doenças de origem alimentar causadas por micro-organismos. Micro-organismos
emergentes. Culturas starters e biopreservação. Deterioração de alimentos.
Unidade Curricular BIOQUÍMICA E NUTRIÇÃO:
Introdução a bioquímica. Metabolismo de: carboidratos, lipídeos e proteínas.
Enzimologia: aplicações de enzimas na análise e produção de alimentos. Aplicações
biotecnológicas das enzimas. Conceitos de nutrição. Alimentos para fins especiais.
Digestão e Absorção. Metabolismo celular. Alimentos funcionais. Biodisponibilidade dos
nutrientes.
Unidade Curricular OPERAÇÕES UNITÁRIAS I:
Introdução aos processos tecnológicos na indústria de alimentos. Operações de préprocessamento de alimentos: colheita, transporte, armazenamento, recepção, limpeza,
lavagem, secagem, classificação, seleção e descascamento. Operações de separação:
peneiramento, centrifugação, filtração. Operações de extração: prensagem, emprego de
solvente, emprego de fluido supercrítico, adsorção, cristalização. Operações de mistura:
mistura, empaste, emulsionante, homogeneização.
Unidade Curricular FÍSICO-QUÍMICA:
Termoquímica. Espontaneidade e equilíbrio. Termodinâmica das trocas de matéria.
Estudo termodinâmico de sistemas simples. Soluções binárias. Soluções ternárias e
superiores. Soluções iônicas. Fenômenos de superfície. Cinética química. Dinâmica das
reações moleculares. Fenômenos de transporte. Processos em não-equilíbrio.
Eletroquímica. Radioatividade.
Unidade Curricular ESTATÍSTICA:
Variáveis quantitativas e qualitativas; Variáveis contínuas e discretas; Tabelas e gráficos;
Dados agrupados e dados não agrupados; Medidas de tendência central e de
variabilidade; Noções de Probabilidade; Modelos de distribuição discreta e contínua;
Propriedades e uso da tabela de curva normal; Distribuição normal e análise de
variância; Inferência estatística; Amostragem; Estimação; Teste de hipóteses; Análise
estatística aplicada; Comparação de médias; Regressão linear e regressão linear
múltipla; Interpretação de tabelas; Elaboração de gráficos; Softwares estatísticos;
Aplicações em ciências e tecnologia de alimentos.
Unidade Curricular ANÁLISE DE ALIMENTOS:
Amostragem e preparo de amostras em análise de alimentos. Confiabilidade dos
resultados. Princípios, métodos e técnicas de análises físico-químicas de alimentos:
carboidratos, lipídios, proteínas, água, minerais, vitaminas. Densidade. Colorimetria.
Refratometria. Textura. Qualidade e legislação para alimentos. Aplicação da análise de
alimentos na rotulagem nutricional.

O que você vai aprender:
Unidade Curricular DESENHO TÉCNICO:
Conceitos gerais; Instrumentos e Normas; Escalas; Lay-out; Métodos de composição e
reprodução de desenhos; Regras básicas para desenho a mão livre; Projeções; Cotas; Projetos;
Criando desenhos em software AutoCad, Google Sketchup e SolidWorks.

Unidade Curricular OPERAÇÕES UNITÁRIAS II:
Operações de estabilização: emprego do frio (refrigeração, congelamento); emprego do
calor (branqueamento, tindalização, pasteurização, esterilização, apertização,
cozimento, cozimento por extrusão); emprego de radiação; emprego do controle de
umidade (concentração, secagem, desidratação, liofilização); emprego de altas
pressões. Operações e processos combinados.
Unidade Curricular ANÁLISE SENSORIAL:
Uso dos sentidos na análise sensorial. Treinamento de equipe para análise sensorial.
Exigências laboratoriais para execução de análise sensorial. Métodos de análise
sensorial: método sensorial discriminativo, método sensorial afetivo, método sensorial
descritivo. Análise dos dados obtidos e aplicação de testes estatísticos. Correlação
entre medidas sensoriais e instrumentais.
Unidade Curricular EMPREEENDEDORISMO:
Criatividade x inovação; empreendedorismo: principais conceitos e características; a
gestão empreendedora e suas implicações para as organizações; o papel e a
importância do comportamento empreendedor nas organizações; o perfil dos
profissionais empreendedores nas organizações; processos grupais e coletivos,
processos de autoconhecimento; autodesenvolvimento, criatividade, comunicação e
liderança; ética e responsabilidade social nas organizações; a busca de oportunidades
dentro e fora do negócio.
Unidade Curricular TECNOLOGIA DE LEITES E DERIVADOS I:
Classificação, condições e funcionamento dos estabelecimentos. Animais produtores de
leite. Fatores que interferem na composição do leite. Obtenção higiênica do leite. Tipos
de leite e sua composição. Legislação e padrões físico-químicos e microbiológicos.
Instalações agroindustriais para laticínios. Problemas relacionados á ingestão do leite:
intolerância, alergias, contaminação.
Unidade Curricular ANÁLISE INSTRUMENTAL:
Introdução aos métodos instrumentais: amostragem, pré-tratamento de amostras, curva
de calibração, limites de detecção, erros aleatórios e sistemáticos, conceitos de
precisão e exatidão. Espectroscopia de absorção molecular no ultravioleta e visível,
espectrometria de absorção atômica, espectrometria de emissão óptica por plasma
indutivamente acoplado e espectrometria de massas com plasma indutivamente
acoplado e demais métodos espectroquímicos. Fotometria de chama. Cromatografia
aplicada a análise de alimentos. Eletroforese capilar.

O que você vai aprender:
Unidade Curricular ADITIVOS E COADJUVANTES DE ALIMENTOS:
Ingredientes. Aditivo alimentar. Coadjuvantes de tecnologia. Contaminantes. Definições. classes
funcionais. Propriedades. Funções. Aplicações. Legislação. Normas para aprovação de aditivos.

Unidade Curricular TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS:
Técnicas de colheita e manejo pós-colheita de frutas e hortaliças. Transformações
bioquímicas de frutas e hortaliças e alterações envolvidas com as enzimas e pigmentos
presentes nos vegetais. Armazenagem, aplicação de atmosfera modificada e
controlada. Frigo-conservação. Índices de maturação. Processamento de frutas e
hortaliças: Produtos minimamente processados: polpas, desidratados, cristalizados,
vegetais fermentados, conservas e picles, compotas, geleias, doces em pasta.
Utilização de subprodutos. Controle de qualidade e legislação para frutas e hortaliças.
Unidade Curricular TECNOLOGIA DE GRÃOS, CEREAIS, RAÍZES E TUBÉRCULOS:
Características gerais das matérias-primas. Maturação, colheita, beneficiamento de
grãos, cereais, raízes e tubérculos. Formas de armazenamento e fatores que afetam o
armazenamento: umidade, secagem, aeração. Principais alterações provocadas nos
grãos: micro-organismos, insetos, roedores. Fontes, métodos de obtenção e
modificação de amidos e derivados. Propriedades físico-químicas e funcionais do
amido. Tecnologia da produção de amidos e féculas. Concentrados e isolados protéicos.
Produção de farinha de trigo e demais farinhas. Processamento de grãos, cereais,
raízes e tubérculos. Processamento de aveia, soja, milho, arroz, mandioca, batata,
feijão, ervilha, etc. Produtos de milho e outros (alimentos extrusados, cereais matinais,
germén de trigo, snacks, etc). Processos e equipamentos. Controle de qualidade e
legislação. Aproveitamento de subprodutos.
Unidade Curricular PANIFICAÇÃO:
Tipos de farinhas, etapas do processamento, rendimento de farinhas. Sistemas de
panificação, formação da massa, fermentação, moldagem, maturação e cozimento.
Retrogradação. Qualidade da farinha de trigo para panificação. Tecnologia de Pães,
Massas, Bolos e Biscoitos. Ingredientes e suas funções. Produtos de panificação
integrais e isentos de glúten. Tendências e inovações em panificação. Produtos de
confeitaria. Embalagens e conservação dos produtos de panificação e massas.
Processos e equipamentos. Controle de qualidade e legislação. Aproveitamento de
subprodutos.
Unidade Curricular FUNDAMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA:
Evolução do Sistemas de Custos; sistemas de Custos Conceitos Básicos; princípios de
Custeio; métodos de Custeio; análise Econômico-Financeira (Custo-Volume-Lucro);
margem de Contribuição; ponto de Equilíbrio; mapa de Fluxo de Caixa.
Unidade Curricular TECNOLOGIA DE CARNES, PESCADOS E DERIVADOS I:
Generalidades sobre carne de aves, bovinos, suínos e pescados. Composição e valor
nutricional da carne. Estrutura microscópica do tecido muscular. Transformações
bioquímicas do músculo em carne. Alterações de cor em carnes. Técnicas de
amaciamento de carnes. Refrigeração e congelamento, encurtamento pelo frio.
Qualidade da matéria-prima. Ingredientes não cárneos. Manejo pré-abate e abate de
suínos, bovinos, pescados e aves. Corte, desossa, avaliação, classificação e
rendimento das carcaças. Aspectos higiênicos no processamento de carnes. Inspeção,
controle de qualidade e legislação.

O que você vai aprender:
Unidade Curricular TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I:
Normas de trabalhos acadêmicos. Realização de buscas em base de dados.
Elaboração de projeto de pesquisa. Elaboração de artigos científicos. Planejamento
para execução de experimentos. Elaboração de proposta de trabalho científico
envolvendo temas abrangidos pelo curso.
Unidade Curricular TECNOLOGIA DE LEITES E DERIVADOS II:
Tecnologias de processamento de leite fluido e desidratado, queijos, leites fermentados
e bebidas lácteas. Tecnologia de processamento de creme de leite, manteigas,
sorvetes e sobremesas lácteas. Tecnologia de doces de leite.
Unidade Curricular EMBALAGENS DE ALIMENTOS:
Histórico, conceitos e funções das embalagens. Materiais para embalagens e suas
funções na preservação dos alimentos: embalagens plásticas, metálicas, de papel, de
madeira, de vidro, multicamadas. Máquinas e equipamentos para embalagem e
fechamento de recipientes. Embalagens com atmosfera modificada e controlada.
Embalagens ativas e inteligentes. Interação alimento e embalagem. Vida de prateleira.
Controle de qualidade dos materiais e das embalagens. Rotulagem de alimentos.
Unidade Curricular LEGISLAÇÃO E REGISTRO DE PROSUTOS:
Órgãos normatizadores e legislação de alimentos. Vigilância sanitária. Registro de
estabelecimentos e produtos. Especificações gerais e normas técnicas do arranjo físico
(layout) das instalações nos processos de fabricação industrial. Seleção dos materiais e
equipamentos para o processo de fabricação industrial. Especificações gerais e normas
técnicas sobre layout dos equipamentos utilizados nos processos de fabricação
industrial. Generalidades sobre planejamento industrial. Localização de instalações
industriais.
Unidade Curricular TECNOLOGIA DE BEBIDAS:
Recepção, controle de qualidade, características estruturais e químicas de matériasprimas na produção de bebidas. Tecnologia de produção de bebidas não alcoólicas:
água mineral, refrigerantes, sucos, néctares, café torrado e solúvel, chá, bebidas
estimulantes. Tecnologia de produção das bebidas alcoólicas fermentadas, destiladas e
retificadas. Vinagre. Bebidas compostas. Padrões de qualidade das bebidas alcoólicas
e não-alcoólicas.
Unidade Curricular BIOTECNOLOGIA DE ALIMENTOS:
Histórico, conceitos e terminologia em biotecnologia. Introdução à genética. Noções de
biologia molecular. Tecnologia do DNA recombinante. Organismos Geneticamente
Modificados. Análise genética com marcadores moleculares. Identificação de
transgenes em alimentos. Processos Biotecnológicos. Bioconversão. Bioética,
biossegurança e legislação.
Unidade Curricular ÉTICA:
O conceito de homem e o agir humano. Definição de ética e moral. Valores morais.
Distinções e relações entre ética e direito. A origem do comportamento moral. Cultura e
o caráter social da moral. Ética e relativismo moral. Liberdade e responsabilidade moral.
Dilemas morais. Teorias éticas: a ética das virtudes, éticas deontológicas e éticas
utilitaristas. Ética profissional. Trabalho, pesquisa, e suas implicações éticas. Códigos e
comissões de ética. Ética e direitos humanos. Tópicos de ética aplicada.

O que você vai aprender:
Unidade Curricular GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS:
Resíduos agroindustriais: composição, reações químicas, aproveitamento e reciclagem.
Métodos, técnicas e tecnologias para o tratamento e reciclagem de resíduos
agroindustriais. Subprodutos do tratamento e seu aproveitamento. Eficiência dos
processos. Avaliação de impactos ambientais do destino final de resíduos
agroindustriais; uso de bioindicadores específicos. Realização de Atividades Práticas
Supervisionadas (APS) através da Metodologia da Aprendizagem baseada em
Problemas (ABP). Sistema de Gestão Ambiental nas Empresas (SGA) Certificação ISO
14001.
Unidade Curricular MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO:
Marketing: conceitos e utilidades; redes de cooperação; o ambiente de marketing na
cadeia produtiva; análise do ambiente externo e interno; definição do negócio, missão e
visão para um empreendimento; planejamento, objetivo, metas, estratégias; programas
de implementação; análise, controle, avaliação de resultados; definição e caracterização
de mercado; pesquisa de mercado; composto de marketing; relacionamento com o
consumidor; desenvolvimento de novos produtos; marketing estratégico; estratégia de
marketing; canais de distribuição/comercialização; propaganda, publicidade e
merchandising.
Unidade Curricular TECNOLOGIA DE CARNES, PESCADOS E DERIVADOS II:
Tecnologia de produtos cárneos de suínos, bovinos, pescados e aves. Processamento
tecnológico de derivados de carne: embutidos, emulsionados, fermentados, maturados,
defumados, enlatados, salgados, dessecados, reestruturados, marinados, empanados e
outros. Tecnologia de pescados e seus derivados. Defeitos em produtos cárneos.
Utilização de subprodutos. Controle de qualidade e legislação.
Unidade Curricular TECNOLOGIA DE OLEOS E GORDURAS:
Características físicas e químicas das matérias-primas. Fontes e produção mundial dos
principais óleos (soja, milho, canola, dendê, oliva, entre outros). Propriedades funcionais
dos lipídeos. Industrialização das sementes oleaginosas. Produção de óleos brutos,
extração, refino, cristalização. Principais modificações: hidrogenação, fracionamento e
interesterificação. Tecnologia de fabricação de gorduras hidrogenadas. Tecnologia de
fabricação de margarina e maionese. Principais equipamentos utilizados na indústria de
óleos e gorduras. Produtos à base de óleos e gorduras. Aplicações de óleos e gorduras
na indústria de alimentos e outras aplicações. Reações de deterioração em óleos e
gorduras. Antioxidantes. Controle de qualidade e legislação de óleos e gorduras.
Armazenamento de óleos e gorduras. Aproveitamento de subprodutos.
Unidade Curricular optativa LIBRAS:
A educação de surdos no Brasil. Cultura surda e a produção literária; Emprego
da Libras em situações discursivas formais: vocabulário, morfologia, sintaxe e
semântica. Prática do uso da Libras.

O que você vai aprender:
TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II:
O discente deverá cursar a unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC
I) que tem como objetivo direcionar o aluno para a elaboração do projeto de TCC, por
meio de apoio metodológico e científico. A aprovação nesta unidade curricular está
condicionada à aprovação do projeto de TCC pelo docente responsável pela unidade
curricular e o seu orientador. Após a aprovação na unidade curricular de TCC I, o aluno
deve se matricular no Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II), e então estará apto a
executar seu projeto de TCC, anteriormente aprovado. A partir dos resultados obtidos,
deve redigir o trabalho escrito na forma de artigo científico, obedecendo-se as normas
do periódico ao qual deseja submeter o artigo.

ESTAGIO OBRIGATORIO:
O estagio curricular sera obrigatório e poderá ser feito pelos alunos a partir do quarto
semestre em diante.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
Sao atividades diferencias de ensino, pesquisa, extensão, artística e esportiva. Devem
ser realizadas durante o curso somando um total de 150h

