Curso Superior de Tecnologia em Alimentos

Nome do Curso
CÂMPUS URUPEMA

MATRIZ CURRICULAR

Módulo/Semestre 1 – Carga horária total: 440h
Unidade Curricular

C/H
Semestral

Pré-Requisito

Introdução a Tecnologia de Alimentos

60

-

Química Geral e Inorgânica

60

-

Química Orgânica

60

-

Comunicação técnica e científica

80

-

Matemática Aplicada

80

-

Biologia Celular

60

-

Microscopia de Alimentos

40

-

Módulo/Semestre 2 – Carga horária total: 500h
Unidade Curricular

C/H
Semestral

Pré-Requisito

Química Analítica e Instrumental

80

QGI-01

Microbiologia Geral

60

BCL-01

Bioquímica Geral

80

QGI-01 QOR-01

Físico-Química

80

QGI-01

Física Aplicada

60

-

Matemática Financeira

40

-

Gestão Organizacional

60

-

Higiene e Legislação Agroindustrial

40

-

Módulo/Semestre 3 – Carga horária total: 500h
Unidade Curricular

C/H Semestral

Pré-Requisito

Bioquímica de Alimentos

80

BQG-02

Microbiologia de Alimentos

80

BCL-01
MIG-02

Operações Unitárias

80

FQU-02
FIA-02

Nutrição e Dietética

40

BQG-02

Tecnologia de Cereais e Panificação

80

BQG-02
MIG-02

Biotecnologia

60

BCL-01

Estatística Básica

40

-

Toxicologia de Alimentos

40

QGI-01

Módulo/Semestre 4 – Carga horária total: 500h
Unidade Curricular

C/H Semestral

Pré-Requisito

Análise de Alimentos

80

QAI-02
ESB-03

Tecnologia de Leite e Derivados

80

BQA-03
MBA-03

Análise Sensorial

80

-

Tecnologia de Fermentações e Bebidas

80

BQA-03
MBA-03

Estatística Aplicada

40

ESB-03

Embalagens para alimentos

40

-

Gestão de Resíduos e Legislação Ambiental

60

-

Eletiva I

40

-

Módulo/Semestre 5 – Carga horária total: 500h
Unidade Curricular

C/H Semestral

Pré-Requisito

Desenvolvimento de Novos Produtos

60

OPU-03

Tecnologia de Carnes e Derivados

100

BQA-03
MBA-03

Controle e Gestão da Qualidade

60

HLA-02
ESB-03

Tecnologia de Óleos e Gorduras

60

BQA-03

Tecnologia de Frutas e Hortaliças

80

BQA-03
MBA-03

Metodologia da Pesquisa e Experimentação
Científica

40

-

Empreendedorismo

60

-

Eletiva II

40

-

Módulo/Semestre 6 – Carga horária total: 560h
Unidade Curricular

C/H
Semestral

Pré-Requisito

Estágio Obrigatório

320

-

Atividades de Extensão

240

-

Eletivas
Unidade Curricular

C/H Semestral

Pré-Requisito

Tecnologias da Informação Aplicada a Ciência
dos Alimentos

40

-

Tecnologia de Ovos e Mel

40

-

Derivados de Uva e vinho

40

-

Química enológica

40

-

Conservação de Alimentos por Métodos não
convencionais

40

-

Tópicos Especiais em Tecnologia dos
Alimentos I

40

-

Tópicos Especiais em Tecnologia dos
Alimentos II

40

-

LIBRAS

40

-

Alimentos Funcionais

40

-

Tecnologia de Pescados e Derivados

40

-

Marketing

40

-

O que você vai aprender:
Introdução a Tecnologia de Alimentos:
Contexto da Tecnologia de Alimento. Tipos de indústrias de alimento. Importância econômica das
indústrias de alimentos. Áreas de atuação do Tecnólogo de Alimentos. Ética na profissão. Tipos de
matérias-primas agropecuárias: frutas, hortaliças, cereais, raízes, tubérculos, leites, carnes, pescados,
ovos e mel. Obtenção das matérias-primas de origem vegetal: padronização, classificação,
beneficiamento, qualidade, conservação e armazenamento. Obtenção das matérias-primas de origem
animal: tipos e características, composição, operações pré abate e de abate, qualidade, conservação e
armazenamento. Legislação e registro do profissional de Tecnologia de Alimentos. Educação das Relações
Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
Química Geral e Inorgânica:
Modelos atômicos. Interações atômicas e moleculares. Tabela periódica. Funções inorgânicas. Reações
químicas e estequiometria. Sistemas de Oxidação e Redução. Química dos gases. Estudo da
configuração eletrônica e formação de complexos de metais de transição. Química de coordenação. Teoria
da ligação de valência.
Química Orgânica:
Proporcionar ao acadêmico conhecimento básico para a compreensão da química orgânica e suas interrelações com a tecnologia de alimentos.
Proporcionar o conhecimento básico de química orgânica para as diversas disciplinas correlatas
posteriores.
Comunicação Técnica e Científica:
Introdução à Comunicação: conceitos, elementos e processo; Níveis de linguagem; Linguagem Falada e
Linguagem Escrita; A importância da leitura e a leitura informativa; Compreensão e Interpretação de
Textos. O texto: Considerações sobre texto/ elementos estruturais do texto; Elementos da textualidade:
Coesão e coerência; Argumentação: estratégias argumentativas; operadores argumentativos; O texto
técnico-científico. Leitura e Produção textual: Textos argumentativos; Produção técnico-científica; O
gênero acadêmico: Fichamento, Resumo, Resenha, Artigo científico, Relatório. Fundamentos da
Metodologia Científica: Tipos de conhecimento; O conhecimento científico. Normas para a elaboração de
trabalhos acadêmicos: estrutura e definição; A Organização do texto científico: Normas vigentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Matemática Aplicada:
Conjuntos numéricos e operações em R. Funções polinomiais, exponencial e logarítmica. Trigonometria.
Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Noções de geometria analítica.
Biologia Celular:
Introdução ao estudo das células. Diferentes tipos celulares. Relações morfofuncionais. Organização dos
seres procariontes e eucariontes sob o ponto de vista celular. Composição protoplasmática. Membranas
celulares. Organelas protoplasmáticas. Núcleo celular. Diferenciação celular. Interações celulares.
Organismos Geneticamente Modificados.
Microscopia de Alimentos:
Introdução a microscopia. Princípios básicos. Microscopia óptica, polarização, fluorescência e eletrônica.
Soluções utilizadas. Preparo de amostras. Histologia vegetal – reconhecimento de grãos de amido.
Alterações causadas pelo calor. Métodos diretos de análise. Métodos de isolamento e detecção de
materiais estranhos. Sujidades e impurezas. Fraudes. Legislação.
Química Analítica e Instrumental:
Tratamento estatístico dos dados experimentais. Manipulação de vidrarias. Calibração de equipamentos.
Preparo de soluções. Amostragem e preparação de amostras para análises. Processos clássicos de
separação e identificação de cátions e de ânions. Equilíbrio químico em sistemas homogêneo e
heterogêneo. Ionização da água, ácidos e bases fracas. Hidrólise. Solução tampão. Fundamentos da
volumetria e volumetria de neutralização. Indicadores de pH. Interpretação de análises instrumentais.
Fundamentos da gravimetria. Análise volumétrica.

Microbiologia Geral:
Introdução ao estudo da microbiologia. Principais grupos de microrganismos. Anatomia funcional das
principais células procarióticas. Observação microscópica de microrganismos: técnicas de coloração e
estrutura celular. Nutrição e cultivo de microrganismos. Crescimento de microrganismos. Métodos de
contagem de microrganismos. Metabolismo microbiano. Boas práticas e regras básicas de segurança de
laboratórios microbiológicos. Aplicação biotecnológica de microrganismos.
Bioquímica Geral:
Introdução ao estudo da bioquímica. Carboidratos e seu metabolismo. Lipídios e seu metabolismo.
Proteínas e seu metabolismo. Enzimas. Ácidos Nucleicos e DNA.
Físico-Química:
Termoquímica. Equilíbrio químico. Equilíbrio ácido-base em solução aquosa. Propriedades físicas dos
líquidos. Soluções binárias e soluções iônicas. Cinética química. Processos em não-equilíbrio.
Física Aplicada:
Introdução ao estudo da Física. Energia: formas, princípios e conservação. Termologia e trocas de calor.
Termodinâmica. Fluídos.
Matemática Financeira:
Porcentagem. Juros simples e compostos. Descontos. Taxas: proporcional, equivalente, nominal e real.
Equivalência de capitais. Empréstimos. Noções de finanças e custos.
Gestão organizacional:
Fundamentos da Administração. Formas de Concentração de Empresas. Planejamento. Organização.
Direção. Controle. Avaliação. Estratégia. Gestão de pessoas. Empreendimentos sociais e cooperados.
Qualidade. Programas de qualidade. Tendências de mercado.
Higiene e Legislação Agroindustrial:
Princípios básicos de higienização. Boas práticas de fabricação de alimentos. Limpeza e sanitização na
indústria de alimentos. Agentes de limpeza, sanitizantes e sua aplicação. Técnicas de higiene e sanitização.
Monitoramento do processo de higiene e sanitização. Controle de pragas. Procedimentos operacionais
padronizados. Legislação para alimentos de origem vegetal e animal, aditivos, embalagens e rotulagem para
alimentos.
Bioquímica de Alimentos:
Água. Carboidratos. Proteínas alimentares. Lipídeos. Pigmentos naturais e artificiais. Vitaminas e sais
minerais. Enzimas nos alimentos e aplicação na indústria. Bioquímica de alimentos de origem animal.
Características dos tecidos vegetais comestíveis. Bioquímica da fermentação.
Microbiologia de Alimentos:
Introdução à microbiologia dos alimentos. Biossegurança em laboratórios de microbiologia. Morfologia
microbiana. Metabolismo microbiano. Métodos de desinfecção e esterilização. Preparo de reagentes,
soluções e meios de cultura. Técnicas de semeaduras. Microrganismos deteriorantes e patogênicos em
alimentos.
Operações Unitárias:
Introdução a operações unitárias na indústria de alimentos. Secagem e equipamentos de secagem.
Evaporação e equipamentos de evaporação. Princípios do Processamento Térmico. Sistemas e
Processamentos térmicos. Irradiação. Sedimentação. Filtração e equipamentos de filtração. Centrifugação e
centrífugas. Trituração e moagem. Tamização. Refrigeração. Congelamento. Liofilização
Nutrição e Dietética:
Conceitos de nutrição. Digestão e Absorção. Composição nutricional dos alimentos. Energia e requerimentos
nutricionais em diferentes idades e estados fisiológicos. Abordagem de doenças crônicas não transmissíveis
e sua relação com a nutrição. Metabolismo celular. Biodisponibilidade de nutrientes. Alimentos para fins
especiais. Alimentos funcionais. Informação nutricional nos rótulos de alimentos. Efeito dos diversos
processos da industrialização no valor nutricional dos alimentos.

Tecnologia de Cereais e Panificação:
Estrutura do grânulo de amido. Importância econômica, classificação, morfologia, composição química,
propriedades físico-químicas, colheita, estocagem e possibilidades de aproveitamento industrial de matériasprimas amiláceas (cereais). Produção e utilização de amidos modificados. Processos industriais para obtenção de
amido. Processamento de arroz, milho, trigo e mandioca. Moagem de trigo. Tecnologia da produção de pães,
massas alimentícias, bolos e biscoitos.
Biotecnologia:
Introdução aos processos fermentativos. Cinética dos processos fermentativos. Parâmetros de transformação.
Cálculo das velocidades. Curva de crescimento microbiano. Classificação dos processos fermentativos. Influencia
da concentração do substrato sobre a velocidade. Estudos de enzimas. Cinética Enzimática. Tipos de Reatores.
Estatística Básica:
Séries estatísticas. Apresentação de dados. Distribuição de frequências. Medidas de: tendência central, dispersão,
assimetria e curtose. Correlação e regressão. Probabilidade. Distribuição de probabilidade. Amostragem e
estimação.
Toxicologia de Alimentos:
Conceitos gerais em toxicologia de alimentos. Ensaios toxicológicos. Micotoxinas. Ficotoxinas. Antibióticos.
Hormônios. Agrotóxicos. Metais Pesados. Aditivos como contaminantes. Contaminação direta incontrolável.
Contaminação direta pelo uso de aditivos. Contaminação indireta.
Análise de Alimentos:
Noções elementares de segurança em laboratório. Equipamentos e vidrarias utilizadas em laboratório. Técnicas
básicas em laboratório. Normas e técnicas de amostragem de alimentos. Composição centesimal de alimentos.
Métodos analíticos para carnes e produtos derivados. Métodos analíticos para leite e produtos derivados. Métodos
analíticos para vegetais e produtos derivados. Análise da água. Interpretação de resultados e emissão de laudos.
Legislação pertinente.
Tecnologia de Leite e Derivados:
Conservação e qualidade do leite e produtos derivados. Etapas do processamento do leite fluido. Tecnologia de
queijos. Tecnologia de iogurtes e leites fermentados. Tecnologia de nata, creme de leite e manteiga. Tecnologia de
produtos concentrados e desidratados. Tecnologia de sobremesas lácteas e gelados comestíveis. Aproveitamento
industrial de soro de queijo. Fundamentos tecnológicos de aditivos, ingredientes e coadjuvantes utilizados em
derivados lácteos. Legislação vigente.
Análise Sensorial:
Conceito, origem e importância da análise sensorial dos alimentos. Os órgãos dos sentidos e a percepção
sensorial. Amostragem. Equipamentos para avaliação sensorial. Aspectos físicos que influenciam a análise
sensorial. Seleção de provadores. Tipos de testes sensoriais. Análises estatísticas dos testes. Correlação entre
avaliações físico-químicas e sensoriais.
Tecnologia de Fermentações e Bebidas:
Introdução, histórico e microrganismos de importância aos processos fermentativos. Processos e métodos de
fermentação. Fermentação alcoólica de bebidas: vinho, cerveja, bebidas destiladas. Fermentação acética:
vinagres. Recepção e controle das matérias-primas usadas em bebidas. Características estruturais e químicas de
matérias-primas na produção de bebidas: água mineral, água de coco, chás e repositores hidrolíticos. Tecnologia
de refrigerantes.
Estatística Aplicada: Princípios básicos da experimentação. Delineamentos experimentais. Aplicação dos testes
de significância. Testes de comparações múltiplas. Análise de experimentos. Análise de variância. Transformação
de dados. Teste de regressão e correlação e suas aplicabilidades. Análise e interpretação de resultados
experimentais. Programas estatísticos. Planejamento de experimentos.
Embalagens para alimentos:
Introdução, histórico e importância da embalagem. Funções da embalagem. Características gerais dos materiais
de embalagem. Papel. Vidro. Metais. Plásticos. Laminados. Embalagens para os diferentes tipos de alimentos.
Legislação de rotulagem.
Gestão de Resíduos e Legislação Ambiental:
Classificação e caracterização de resíduos; Gerenciamento integrado de resíduos; Técnicas de coleta,
minimização, acondicionamento, reciclagem, reutilização, transporte e descarte de resíduos; Plano de
Gerenciamento de Resíduos; Centrais de Triagem e processos de tratamento; Artigo 225 da Constituição Federal;
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10); Política e Sistema Nacional de Meio Ambiente (Lei
6.938/81), Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), Licenciamento Ambiental, Infrações Ambientais e
Sanções (Lei 9605/98); Norma Brasileira de Resíduos Sólidos (NBR10004); Inventário Nacional de Resíduos
Sólidos Industriais (Resolução Conama 313).

Desenvolvimento de Novos Produtos:
O introdução ao Marketing. Etapas de desenvolvimento do produto. Estudos e pesquisas de mercado.
Concepção e conceito de produto. Projeto de embalagem. Criação de fórmula do produto. Seleção e
Quantificação dos fornecedores. Registros nos órgãos competentes. Ensaios industriais. Custo do projeto,
importância e avaliação. Esquema de monitoramento da qualidade. Produção e lançamento. Cronograma de
desenvolvimento. Desenvolvimento de projeto aplicado ao produto.
Tecnologia de Carnes e Derivados:
Conceito, estrutura e bioquímica da carne. Operações de abate. Tipificação de carcaça. Cortes cárneos.
Obtenção de embutidos cárneos reestruturados, emulsionados, marinados, salgados e defumados. Produtos
cárneos fermentados. Aproveitamento de subprodutos cárneos. Fundamentos tecnológicos de aditivos,
ingredientes e coadjuvantes utilizados em derivados cárneos. Legislação vigente.
Controle e Gestão da Qualidade:
Conceitos gerais da Qualidade e Controle de Qualidade (CQ). Normas e padrões de qualidade. Gestão da
Qualidade. Organização do Sistema de Gestão da Qualidade na indústria de alimentos. Ferramentas da
Qualidade. Padrões de identidade e qualidade de alimentos.
Tecnologia de Óleos e Gorduras:
Introdução a Óleos e gorduras. Métodos de extração. Etapas de pré-tratamentos. Análises rotineiras em óleos e
gorduras. Processos de refino. Modificação de óleos e gorduras: Interesterificação. Modificação de óleos e
gorduras: Fracionamento. Modificação de óleos e gorduras: Hidrogenação. Produção de margarinas. Subprodutos
da indústria de óleos e gorduras. Controle de qualidade e legislação.
Tecnologia de Frutas e Hortaliças:
Introdução ao processamento de frutas e hortaliças. Limpeza e seleção da matéria-prima. Fisiologia pós-colheita
de frutas e hortaliças. Processamento mínimo. Sucos e polpas. Vegetais desidratados. Frutas cristalizadas.
Geleias, doces em pasta, compotas e doces em calda. Conservas vegetais e vegetais fermentados.
Aproveitamento de subprodutos. Legislação pertinente.
Metodologia da Pesquisa e Experimentação Científica:
O método científico. O sistema de produção científica. Fontes de Informação Científica e Tecnológica: bases de
periódicos científicos e de patentes. Classificações da pesquisa. Elaboração de projetos de pesquisa.
Normalização de documentos científicos.
Empreendedorismo:
O empreendedor. Qualidades, habilidades e competências do empreendedor. Intra-empreendedor. Viabilidade
econômico-financeira. Elaboração de Plano de Negócios.

ELETIVAS:
Tecnologias da Informação Aplicada à Ciência dos Alimentos:
Softwares aplicativos relacionados à tecnologia de alimentos nas áreas de: gestão de agroindústrias; controle de
qualidade; higiene e manipulação de alimentos; sistemas de informação geográfica e sistemas de supervisão de
equipamentos.
Tecnologia de Ovos e Mel:
Estrutura do ovo. Composição. Aspectos de qualidade. Conservação de ovos. Inspeção. Processamento de ovos.
Produção do mel. Abelhas e apiários. Sistemas de produção. Composição do mel. Características sensoriais e
químicas do mel. Processo de obtenção do mel. Derivados e subprodutos do mel – própolis, geleia real, cera,
outros. Legislação vigente.
Derivados da Uva e do Vinho:
Influência do processamento da uva e do vinho sobre os compostos bioativos. Vinho e saúde. Processamento de
geleia de uva, produção de taninos enológicos, óleo de semente de uva e ácido tartárico. Classificação dos
derivados da uva. Processo de elaboração, conservação e envase de vinhos licorosos, suco de uva, mistela,
cooler e sangria, álcool vínico, destilados e vinagre. Subprodutos de vinificação.
Química Enológica:
Análises químicas do vinho e mosto. Princípios de cromatografia gasosa e líquida. Princípios de
espectrofotometria, espectrofotometria a chama e absorção atômica. Análises de ácidos orgânicos, coloração,
polifenóis, taninos, compostos voláteis.
Conservação de Alimentos por Métodos não Convencionais:
Irradiação. Campo elétrico pulsante. Alta pressão hidrostática. Luz pulsante. Radiofrequência. Microondas.
Ultrassom. Aquecimento dielétrico. Aquecimento ôhmico. Infravermelho. Outras tecnologias emergentes.

Tópicos Especiais em Tecnologia dos Alimentos I:
As bases tecnológicas e a bibliografia serão formulados pelo professor responsável pela disciplina, devendo
ser aprovado pelo colegiado do curso.
Tópicos Especiais em Tecnologia dos Alimentos II:
As bases tecnológicas e a bibliografia serão formulados pelo professor responsável pela disciplina, devendo
ser aprovado pelo colegiado do curso.
Libras:
Surdez e linguagem. Fundamentos históricos e epistemológicos da língua de sinais. O sinal e seus
parâmetros. Alfabeto manual. Libras: vocabulário e noções gramaticais. Comunicação: Alfabeto manual.
Libras: vocabulário e noções gramaticais.
Alimentos Funcionais:
Alimentos funcionais: conceitos; classificação e caracterização de prebióticos e probióticos. Carotenóides,
compostos fenólicos, fibras e ácidos graxos ômega-3. Tendências do mercado. Legislação. Novas fontes de
alimentos funcionais: benefícios e toxicidade.
Tecnologia de Pescados e Derivados:
Introdução ao processamento do pescado. Aspectos físicos-quimicos, sensoriais, nutricionais e
microbiológicos do pescado. Qualidade em pescados. Resfriamento e congelamento de pescados. Secagem.
Salga. Defumação. Enlatamento. Surimi. Empanados. Embutidos. Novos produtos. Subprodutos do pescado.
Legislação vigente.
Marketing:
Fundamentos de marketing. Ambiente de marketing. Marketing estratégico e operacional. Composto de
Marketing. Comportamento do consumidor. Pesquisa mercadológica. Marketing e vendas. Marketing rural.
Embalagens.

