CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS
CÂMPUS CANOINHAS
Instrumentos Regulatórios - RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 39, DE 13 DE AGOSTO DE 2014 (*) REPUBLICADA EM 18 DE MARÇO DE 2015 (**) REPUBLICADA EM
02 DE JUNHO DE 2016

GRADE CURRICULAR E CORPO DOCENTE

Módulo/Semestre 1 – Carga horária total: 400h
Componente Curricular

C/H Semestral

Docente/Titulação(Esp., Ms., Dr.)

Pré-Requisito

FÍSICA APLICADA

60

ANTÔNIO CARLOS PATROCINIO JUNIOR, Ms.

NÃO HÁ

QUÍMICA GERAL E INORGANICA

80

MARIA JULIANE SUOTA, Ms.

NÃO HÁ

MATEMATICA APLICADA

80

CARLA VALÉRIA DOS SANTOS PACHECO, Ms.

NÃO HÁ

COMUNICAÇÃO TÉCNICA

60

LUCIANA VARGAS RONSANI, Ms

NÃO HÁ

INFORMATICA APLICADA

60

LUCIANO BARRETO, DR.

NÃO HÁ

INTRODUÇÃO A TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS

60

ANA CAROLINA MOURA DE SENA AQUINO, Dr

NÃO HÁ

Módulo/Semestre 2 – Carga horária total: 400h
Componente Curricular

C/H Semestral

Docente/Titulação(Esp., Ms., Dr.)

Pré-Requisito

QUÍMICA ANALÍTICA

80

MARESSA DOLZAN, Dr.

QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA

QUÍMICA ORGÂNICA

80

MARIA JULIANE SUOTA, Ms.

NÃO HÁ

ESTATÍSTICA

40

MARLON MULHBAUER, Ms.

NÃO HÁ

METODOLOGIA DA PESQUISA

40

CLEOCI BENINCA, MS

NÃO HÁ

INGLÊS INSTRUMENTAL

40

MÁRCIA TIEMY KAWAMOTO, Dr.

NÃO HÁ

BIOQUÍMICA GERAL

40

MARLI DA SILVA SANTOS, Dr.

MICROBIOLOGIA GERAL

80

GRACIELE VICCINI, Dr.

QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA
NÃO HÁ

Módulo/Semestre 3 – Carga horária total: 400h
Componente Curricular

C/HSemestral

Docente/Titulação(Esp., Ms., Dr.)

Pré-Requisito

MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS

80

GRACIELE VICCINI, Dr.

MICROBIOLOGIA GERAL

BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS

80

VIVIAN MARIA BURIN, Dr.

BIOQUÍMICA GERAL

FÍSICO-QUÍMICA

80

MARESSA DOLZAN, Dr.

NÃO HÁ

ANÁLISE SENSORIAL

80

PRISCILA NEHRING, Ms

NÃO HÁ

LEGISLÇÃO AMBIENAL

40

LAURO WILLIAM PETRENTCHUK, MS.

NÃO HÁ

NUTRIÇÃO

40

MARLI DA SILVA SANTOS, DR.

NÃO HÁ

Módulo/Semestre 4 – Carga horária total: 400h
Componente Curricular

C/H
Semestral

Docente/Titulação(Esp., Ms., Dr.)

Pré-Requisito

OPERAÇÕES UNITÁRIAS

80

PRISCILA NEHRING, Ms

NÃO HÁ

ANÁLISE DE ALIMENTOS

80

VIVIAN MARIA BURIN,DR.

HIGIENE E SANITIZAÇÃO NA
INDÚSTIA DE ALIMENTOS

40

MARLI DA SILVA SANTOS, Dr.

NÃO HÁ

EMBALAGENS DE ALIMENTOS

40

INEUZA MICHELS MARÇAL, , Ms.

NÃO HÁ

GESTÃO EMPRESARIAL

60

JEFFERSON TREML ,Ms.

NÃO HÁ

TECNOLOGIA DE ÓLEOS E GORDURAS

60

VIVIAN MARIA BURIN, Dr.

NÃO HÁ

LEGISLÇÃO DE ALIMENTOS

40

JOYCE BOROWSKI, DR

NÃO HÁ

QUIMICA GERAL E INORGÂNICA

Módulo/Semestre 5 – Carga horária total: 400h
Componente Curricular

C/H Semestral

Docente/Titulação(Esp., Ms., Dr.)

Pré-Requisito

TOXICOLOGIA EM ALIMENTOS

40

VIVIAN MARIA BURIN, Dr

NÃO HÁ

TECNOLOGIA DE LEITES E DERIVADOS

80

MARLI DA SILVA SANTOS, MS

NÃO HÁ

TECNOLOGIA DE FRUTAS E
HORTALIÇAS

80

FERMENTAÇÕES E BEBIDAS

60

VIVIAN MARIA BURIN,DR.

GESTÃO EMPREENDEDORA

60

JEFFERSON TREML, Ms

TRATAMENTO DE RESÍDUOS

40

ELETIVA I (TEC. DE PROD.
AÇÚCARADOS

40

OPTATIVA

40

JOYCE BOROWSKI, DR

PRISCILA NEHRING, Ms
INEUZA MICHELS MARÇAL, Ms.
EAD

NÃO HÁ
MICROBIOLOGIA GERAL
NÃO HÁ
NÃO HÁ
NÃO HÁ
NÃO HÁ

Módulo/Semestre 6 – Carga horária total: 400h
Componente Curricular

C/H Semestral

Docente/Titulação(Esp., Ms.,
Dr.)

Pré-Requisito

TECNOLOGIA DE CEREAIS, RAÍZES E
TUBÉRCULOS

80

EVELISE ZERGER. Ms

NÃO HÁ

TECNOLOGIA DE CARNES E PESCADO

80

MARLI DA SILVA SANTOS, Dr.

NÃO HÁ

QUALIDADE NA INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS

40

INEUZA MICHELS MARÇAL, Ms.

NÃO HÁ

PI – PLANEJAMENTO E PROJETO

60

VIVIAN MARIA BURIN, Dr./JOYCE
BOROWSKI, DR

NÃO HÁ

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

60

PRISCILA NEHRING, Ms

NÃO HÁ

PROCESSAMENTO DE PRODUTOS
ORGÂNICOS

40

MAGALI REGINA, Dr

NÃO HÁ

ELETIVA II- PLANTAS
CONDIMENTARES E MEDICINAIS

40

Cristina Duda de Oliveira, Dr

NÃO HÁ

COMPONENETES CURRICULARES ELETIVOS
Componente Curricular

C/H Semestral

Docente/Titulação(Esp., Ms.,
Dr.)

Pré-Requisito

LIBRAS (OPTATIVA)

40

BIOTECNOLOGIA

40

TECNOLOGIA DE PRODUTOS
APÍCOLAS

40

NÃO HÁ

TECNOLOGIA DE AÇUCARADOS

40

NÃO HÁ

NÃO HÁ
HENDRI NUNES, DR

NÃO HÁ

ESTÁGIO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Componente Curricular

C/H Semestral

Docente/Titulação(Esp., Ms.,
Dr.)

Pré-Requisito

ESTÁGIO

300

NÃO HÁ

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

60

NÃO HÁ

Critérios de Avaliação da Aprendizagem:
A avaliação da aprendizagem dos acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos segue o
Regulamento Didático Pedagógico do Instituto Federal de Santa Catarina. Nestes termos, será feita de forma
processual e contínua ocorrendo sistematicamente durante a construção do processo ensino-aprendizagem
verificando o desenvolvimento dos saberes, dos conhecimentos, das competências profissionais. A avaliação dos
aspectos qualitativos compreende, o diagnóstico, a orientação e a reorientação do processo de aprendizagem
visando à construção dos conhecimentos. Os instrumentos de avaliação serão diversificados e deverão constar no
plano de ensino do componente curricular, estimulando o acadêmico à: pesquisa, reflexão, iniciativa, criatividade,
laborabilidade e cidadania. As avaliações serão realizadas, em cada componente curricular, considerando os
objetivos/competências propostos no plano de ensino. As avaliações serão analisadas conjuntamente com os
acadêmicos e devolvidas aos mesmos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após sua aplicação. O resultado da
avaliação será registrado no diário de classe por valores inteiros de 0 (zero) a 10 (dez). Será considerado
aprovado em um dado componente curricular o acadêmico que atingir o resultado mínimo para aprovação
adotado pelo IFSC que é igual a 6 (seis), e que tenha comparecido ao menos em 75% (setenta e cinco por cento)
da carga horária estabelecida neste PPC para o componente curricular em questão. O controle da frequência às
aulas será de responsabilidade do professor, com registro no diário de classe, no entanto, cabe ao acadêmico
acompanhar a sua frequência e cabe ao conselho de classe a deliberação sobre excesso de faltas, considerando os
motivos devidamente documentados. Ao longo do período letivo, o professor deverá fornecer ao acadêmico
informações que permitam visualizar seus avanços e dificuldades na construção das competências. A recuperação
de estudos compreenderá a realização de novas atividades pedagógicas no decorrer do período letivo, que
possam promover a aprendizagem. Ao final dos estudos de recuperação o acadêmico será submetido à avaliação,
cujo resultado será registrado pelo professor, prevalecendo o maior valor entre o obtido na avaliação realizada
antes da recuperação e o obtido na avaliação após a recuperação. A decisão do resultado final, pelo professor,
dependerá da análise do conjunto de avaliações, suas ponderações e as discussões do conselho de classe final. O
acadêmico que faltar a algum procedimento de avaliação deverá requerer junto à Secretaria Acadêmica uma
segunda chamada, num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados do final do afastamento. Os requerimentos
de segunda chamada deverão ser acompanhados de justificativa e documentos comprobatórios. Vale salientar que
o ato de requerer não garantirá que a solicitação seja atendida.

O que você vai aprender:
Componente Curricular: Física Aplicada
Sistema internacional de unidades; Cinemática básica; Leis de Newton; Atrito, tensão e cisalhamento.
Termometria: Conceitos de temperatura e calor; Termômetros; Escalas termométricas; Conversão entre escalas.
Calorimetria: Medidas de calor; Capacidade térmica, calor específico; Calor sensível e latente; Transferência de
calor (condução, convecção, irradiação). Termodinâmica: Relação entre calor e trabalho mecânico; Trabalho sob
pressão constante; Máquinas térmicas; Leis da Termodinâmica; Ciclo de Carnot. Hidrostática. Hidrostática:
Conceito de fluido; Densidade absoluta e pressão de uma força; Pressão de coluna fluida e pressão atmosférica.
Hidrodinâmica: Conceitos fundamentais da Hidrodinâmica: linhas de corrente, regimes de escoamento, vazão;
Equação da Continuidade; Pressão estática e pressão de cinética de fluidos; Equação de Bernoulli; Aplicações de
Bernoulli. Ótica Geométrica: Instrumentos Óticos: Conceitos fundamentais; Reflexão e refração da luz; Construção
de imagens em espelhos esféricos; Construção de imagens em lentes; Microscópio simples; Microscópio composto.
Noções de Radioatividade.
Componente Curricular: Matemática Aplicada
Os números reais. Funções de uma variável real. Limites. Continuidade. Derivada. Aplicações das derivadas.
Polinômio de Taylor. Cálculo aproximado de funções. Derivação implícita. Problemas de máximos e mínimos e taxas
relacionadas. Integrais definidas. Teorema Fundamental do Cálculo. Cálculo de primitivas. Funções logaritmo e
exponencial. Modelos de população. Teorema do Valor Médio. Regra de L’Hospital. Aplicação da Integral ao cálculo
de áreas e volumes. Técnicas de Integração. Integrais impróprias. Modelos.
Componente Curricular: Química Geral e Inorgânica
Normas e de segurança em laboratórios. Ligações químicas. Funções inorgânicas. Reações químicas e
estequiometria.

Componente Curricular: Comunicação Técnica
Variedades linguísticas - Língua: unidade e variedade. Linguagem falada e linguagem escrita / Níveis de discurso;
Gêneros textuais / discursivos. O texto. Considerações sobre texto/ elementos estruturais do texto; Leitura textual:
abordagens e perspectivas; Relações Intertextuais; 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; O gênero oficial e comercial: Ofício, Memorando, Requerimento, Carta, Curriculum Vitae, Correio eletrônico
(e-mail). Retórica da Argumentação; Aspectos da Oralidade Componente Curricular: Informática Aplicada Componentes
do computador (hardware): Memória; Processador; Periféricos. Sistema operacional. Ferramentas de escritório: Editor
de texto; Formatação de texto; Planilha de cálculo; Criação de fórmulas; Gráficos; Gerador de apresentações. Rede
Internet.
Componente Curricular: Introdução à Tecnologia de Alimentos.
O Tecnólogo em alimentos: o caráter interdisciplinar do currículo do Curso de Tecnologia de Alimentos; o papel do
Tecnólogo de Alimentos na indústria e instituições de pesquisa; Áreas de atuação do Tecnólogo de Alimentos; postura do
Tecnólogo de Alimentos com relação à sociedade, ao ambiente e ao mercado de trabalho; legislação do exercício
profissional. Conceitos e importância da tecnologia em alimentos: Aspectos econômicos e sociais da tecnologia em
alimento (importância dos alimentos para a humanidade; Disponibilidade e desperdício de alimentos); Tipos de indústria
de alimentos; Setores de produção de alimentos industrializados; Fases de processamento dos produtos alimentícios;
Principais processos tecnológicos utilizados na fase de processamento de matérias primas; Diretrizes gerais para
obtenção de matéria-prima; Legislação para a indústria de alimentos; Distribuição e mercado de alimentos
industrializados; Aditivos químicos. Vivências em tecnologia em alimentos: visitas técnicas em indústrias de alimentos;
palestras com empreendedores, colaboradores e conhecedores da área de alimentos e com representantes de entidades
afim (CRQ, Epagri, Cidasc, Vigilância Sanitária, etc).
Componente Curricular: Química Analítica
Algarismos significativos. Análise qualitativa. Análise quantitativa. Equilíbrio químico. Eletroquímica. Aplicações em
alimentos. Componente Curricular: Química Orgânica Propriedades físicas dos compostos orgânicos. Diferenciação de
cadeias carbônicas (alifáticas, aromáticas e outras).Identificação das funções orgânicas e suas nomenclaturas e
aplicabilidade em alimentos. Isomeria geométrica e óptica de compostos orgânicos presentes em alimentos.

Componente Curricular: Estatística
Introdução à Estatística; Conceito, histórico, importância, fases do trabalho estatístico; Tabelas, gráficos, distribuição de
frequência, medidas de posição ou tendência central, Medidas de separatrizes, medidas de dispersão, medidas de
assimetria; Inferência estatística, controle estatístico de processo, intervalo de confiança; Teste de hipóteses, análise de
variância, regressão linear simples; Aplicações/interpretação com softwares.
Componente Curricular: Metodologia da Pesquisa
Introdução ao conhecimento científico. O projeto de pesquisa: definição. Dimensões da elaboração do projeto. Estrutura
do projeto científico. Levantamento bibliográfico. Delimitação do tema e do objeto de pesquisa. Objetivos. Questões
norteadoras/hipóteses. Justificativa do trabalho científico. Metodologia: abordagem qualitativa e quantitativa,
tipos de estudo, coleta de dados (documentos, arquivos, registros, memórias, biografias; jornais, revistas e publicações
em massa; entrevistas com e/ou sem questionário). Referencial teórico. Orçamento e cronograma. Citações e
Referências bibliográficas: normas ABNT.
Componente Curricular: Inglês Instrumental
Abordagem Instrumental de leitura: Reconhecimento de Gêneros Textuais - Marcadores Discursivos; Identificação de
Recursos Tipográficos; Estratégias de Leitura. Estudo Linguístico: Reconhecimento de classes gramaticais; Referência
Pronominal e Contextual; Cognatos e Falsos Cognatos; Tempos Verbais; Funções Modais; Estruturas de sentenças.
Termos Técnicos Característicos: Estudo de vocabulário técnico relativo à área de alimentos; Utilização de dicionário e
manuais técnicos.
Componente Curricular: Bioquímica Geral
Definição, estrutura, nomenclatura, classificação, propriedades físico-químicas e funcionais da água, dos carboidratos,
dos lipídios, das proteínas, das vitaminas, dos sais minerais, dos pigmentos e dos principais compostos responsáveis
pelo sabor e odor em alimentos. Enzimas: estrutura, catálise enzimática, mecanismo e controle. Etapas envolvidas na
síntese e degradação dos principais componentes da alimentação humana. Estrutura e propriedades dos ácidos
nucleicos. Principais propriedades nutricionais dos alimentos. Metabolismo: anabolismo e catabolismo.

Componente Curricular: Microbiologia Geral
Fatores extrínsecos e intrínsecos que afetam o desenvolvimento dos microrganismos em alimentos. Visão geral do
mundo microbiano. Histórico da microbiologia. Células eucarióticas e procarióticas. Taxonomia. Características gerais de
protozoários, bactérias, fungos e vírus. Fisiologia e metabolismo microbianos. Fatores físico-químicos necessários para o
crescimento microbiano. Meios de cultura. Preservação de culturas. Controle de crescimento microbiano agentes físicos
e químicos (técnicas de assepsia, desinfecção e esterilização). Antimicrobianos. Genética microbiana. Mecanismos de
patogenicidade microbiana. Fundamentos de laboratório. Instrumental básico de microbiologia. Técnicas de microscopia
(preparo, visualização e diferenciação de microrganismos). Cultivo de bactérias e fungos: técnicas de semeadura,
preparo de meios de cultura e controle do crescimento microbiano.
Componente Curricular: Microbiologia de Alimentos
Fundamentos da Microbiologia de Alimentos. Microrganismos de interesse em alimentos. Culturas starters e
fermentações microbianas. Principais alterações nos alimentos causadas por microrganismos. Intoxicações e infecções
de origem alimentar. Medidas de controle da proliferação de microrganismos em alimentos. Microrganismos indicadores
e patogênicos em alimentos. Microrganismos emergentes.Padrões microbiológicos e legislação de alimentos. Planos de
amostragem. Metodologias clássicas e inovadoras de pesquisa e contagem de microrganismos de interesse em
alimentos. Análises microbiológicas de alimentos de acordo com a legislação vigente. Fundamentos da Microbiologia da
Água.
Componente Curricular: Bioquímica de Alimentos
Propriedades da água e seus efeitos sobre as transformações físico-químicas dos alimentos. Carboidratos, aminoácidos
e proteínas, pigmentos naturais e lipídeos: transformações químicas e físicas e seus efeitos sobre cor, textura, sabor e
aroma dos alimentos. Vitaminas aquo e lipossolúveis: função, importância e participação em ciclos biológicos. Enzimas:
função, propriedades e atuação em alimentos. Sabor e aroma, compostos voláteis e não voláteis. Ciclos bioenergéticos.
Componente Curricular: Físico-química
Soluções. Cinética química. Termoquímica. Propriedades coligativas. Coloides. Dispersão. Radioatividade.

Componente Curricular: Analise Sensorial
Conceitos, importância e aplicabilidade das Análises Sensoriais. Órgãos dos sentidos: fisiologia e importância. Elementos
de avaliação sensorial. Laboratório de Análises Sensoriais: estrutura e organização. Seleção, caracterização e
treinamento de equipe para julgamentos sensoriais. Preparo e apresentação de amostras. Métodos sensoriais: testes
discriminativos, afetivos e descritivos. Planejamento, delineamento experimental e condução das análises sensoriais.
Análise estatística e interpretação dos resultados.
Componente Curricular: Legislação Ambiental
Globalização das questões ambientais; Desenvolvimento e meio ambiente, histórico e conflitos; Políticas ambientais e
desenvolvimento no Brasil; Legislação Ambiental na Constituição Federal. Meios administrativos e judiciais de proteção
ambiental. Legislação específica: Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei 6938/81). Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9605). Estabelecimento de padrões ambientais; Aspectos legais e
institucionais relativos à poluição. Licenciamento ambiental como instrumento da Política Ambiental. Critérios para
elaboração de estudos ambientais. Atividades a serem licenciadas. Etapas do licenciamento ambiental. Resoluções do
CONAMA. Impacto e aspecto ambiental dano, culpa, responsabilidade e indenização. Instrumentalização da gestão
ambiental através de sistemas de gestão ambiental, ISSO 14000; A abrangência das normas junto Sistema de Gestão
Ambiental (SGA). O desenvolvimento de programas de gestão ambiental; Ciclo PDCA para solução de problemas e
controle de processo; métodos de controle de processo.
Componente Curricular: Nutrição
Conceitos básicos em nutrição. Guias alimentares. Importância da boa alimentação. Carboidratos, lipídios, proteínas,
vitaminas e minerais. Digestão e Absorção. Alimentos para fins especiais. Alimentos funcionais. Composição nutricional
dos alimentos. Biodisponibilidade dos nutrientes. Efeitos dos diversos processos no valor nutricional dos Alimentos.
Aspectos socioeconômicos e educacionais do comportamento alimentar.
Componente Curricular: Operações Unitárias
Princípios básicos de Operações Unitárias: Noções sobre operações unitárias na indústria de alimentos. Definição de
processo e variáveis de processo: massa e volume, vazão, composição química, pressão e temperatura. Cálculos de
processos utilizados em indústria de alimentos: balanços de massa e de energia. Operações fundamentais:
Classificação, limpeza, descascamento e branqueamento. Importância de diferentes tipos e procedimentos aplicados à
indústria de alimentos. Redução de tamanho das partículas: Princípios; Redução de partículas sólidas; Redução de
partículas líquidas; Equipamentos. Separação mecânica: Princípios; Tipos (Centrifugação, Filtração, Prensagem,

Equipamentos). Mistura e moldagem: Princípios; Mistura de sólidos e líquidos equipamentos; moldagem e suas
aplicações. Extrusão: Princípios; Equipamentos; Aplicações em alimentos (cereais, alimentos proteicos, produtos de
confeitaria e outros); Efeitos nos alimentos. Concentração por membranas: Princípios; Tipos de membranas;
Equipamentos; Aplicações em alimentos; Efeito nos alimentos.
Componente Curricular: Análise de Alimentos
Amostragem e preparo de amostras em analise de alimentos. Confiabilidade dos resultados. Princípios, métodos e
técnicas de análises físico-químicas e microscópicas de alimentos. Densidade. Colorimetria. Refratometria. Textura.
Qualidade e legislação para alimentos. Aplicaçã da analise de alimentos na rotulagem nutricional. Composição
Centesimal. Identificação de impurezas e corpos estranhos.
Componente Curricular: Higiene e Sanitização na Indústria de Alimentos
Higiene industrial. Agentes e processos de limpeza e sanificação de instalações, equipamentos e utensílios da indústria
de alimentos. Identificação e análise da eficacia dos agentes de desinfecção e higienização.
Componente Curricular: Embalagens de Alimentos
Histórico, conceitos e funções das embalagens. Materiais para embalagens e suas funções na preservação dos
alimentos: embalagens plasticas, metálicas, de papel, de madeira, de vidro, multicamadas. Maquinas e equipamentos
para embalagem e fechamento de recipientes. Embalagens com atmosfera modificada e controlada. Embalagens ativas
e inteligentes. Interação alimento e embalagem. Controle de qualidade dos materiais e das embalagens.
Componente Curricular: Gestão Empresarial
Introdução à administração. Práticas administrativas aplicadas às empresas na área de pessoas, finanças, vendas,
marketing e produção. Pessoas: processos de seleção, contratação e treinamento, liderança, comunicação e motivação.
Finanças: Noções de micro e macroeconomia, sistemas financeiros, tipos de financiamentos e aplicações, fluxo de caixa,
gestão de contas, ponto de equilíbrio e controles. Marketing: Fundamentos, segmentação de mercado, visão geral do
composto de marketing. Pesquisa de mercado: Marketing para produtos. Vendas: previsão, conceitos e técnicas.
Produção: administração da produção, sistemas de produção, planejamento e controle, gestão de estoques, arranjo fixo
e custos. Administração estratégica e planejamento empresarial. Sistemas agroindustriais: definições e metodologias.

Componente Curricular: Tecnologia de Óleos e gorduras
Propriedades funcionais dos lipídeos; Extração e processamento de óleos e gorduras: refino, fracionamento, reações
com óleos e gorduras (hidrogenação, interesterificação, transesterificação, glicerólise); Degradação de óleos e gorduras;
Aproveitamento de resíduos e subprodutos; Legislação e controle de qualidade para óleos, gorduras e derivados;
Componente Curricular: Legislação de Alimentos
Fundamentos da legislação de alimentos segundo o Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, registro de produtos, rotulagem de alimentos, responsabilidade técnica. Segurança ocupacional.
Componente Curricular: Toxicologia em alimentos
Introdução à toxicologia de alimentos. Metais pesados em alimentos. Contaminantes orgânicos em alimentos. Efeitos do
processamento no conteúdo de substâncias tóxicas em alimentos. Toxinas de microrganismos em alimentos. Toxinas de
peixes e crustáceos. Aditivos alimentares. Contaminantes em água destinada ao consumo humano. Principais métodos
de análise de substâncias tóxicas em alimentos. Legislação de alimentos e harmonizações internacionais.
Componente Curricular: Tecnologia de Leites e Derivados
Obtenção do leite: animais produtores de leite; metabolismo de síntese e obtenção do leite; composição do leite e
fatores que interferem na composição; sistemas de ordenhas de vacas leiteiras; boas práticas de ordenha. Qualidade do
leite e derivados: microbiologia do leite; fatores relacionados à produção que afetam a qualidade do leite; análises de
rotina do leite, legislações e técnicas aplicadas; controle de qualidade de leite e derivados e aproveitamento de resíduos
Processamento de leites de consumo: tipos de leite; tratamentos térmicos. Processamento de derivados lácteos (creme
e manteiga, queijo, leites fermentados, produtos concentrados e desidratados, sorvetes, bebidas lácteas): Descrição das
matérias-primas e ingredientes, cálculo e seleção de formulação de produtos lácteos; etapas e tecnologia envolvida no
processamento dos produtos lácteos controle de qualidade; legislações aplicadas. Indústria de leite e derivados:
Principais características estruturais e tecnológicas das instalações e equipamentos utilizados na fabricação de produtos
lácteos.

Componente Curricular: Tecnologia de Frutas e Hortaliças
Bioquímica de frutas e hortaliças; Colheita e armazenagem; Pós-colheita de vegetais: condições, qualidade, perdas;
Princípios de conservação e processamento de vegetais: minimamente processados, conservação pelo frio, pelo calor, por
fermentação, por desidratação, por concentração, outros métodos de conservação; Embalagens para vegetais;
Aproveitamento de resíduos e subprodutos; Legislação; Análises e controle de qualidade em vegetais
Componente Curricular: Fermentações e Bebidas
Recepção e controle das matérias-primas; Bioquímica e características estruturais das matériasprimas para produção de
bebidas e fermentados; Instalações para a indústria de bebidas e fermentados; Processamento, legislações e controles de
qualidade de: cervejas, vinhos, bebidas destiladas, retificadas; vinagres; erva mate, chás, café torrado e solúvel, bebidas
estimulantes; bebidas a base de soja; polpas, sucos, néctares e refrescos; refrigerantes e bebidas carbonatadas; produtos
fermentados a base de soja, cacau; água de coco; água mineral. Mercados inovadores e desenvolvimento de produtos em
bebidas e fermentados.
Componente Curricular: Gestão Empreendedora
Gestão de projetos: Conceitos e padrões, estimativa de custo, análise de risco, análise de custobenefício, plano de tarefas,
plano de recursos, aspectos da gerência de projetos, controle e avaliação de projetos, elaboração de uma proposta de
projeto. Empreendedorismo: conceito, desenvolvendo o perfil empreendedor. Geração de ideias, oportunidades e negócio.
Avaliação da viabilidade da oportunidade. Ferramentas de análise de oportunidades e viabilidade econômica de negócio.
Ferramentas para organização, administração, controle e avaliação de negócio. Verificação de riscos na área. Plano de
negócios: conceito, estrutura, implementação.
Componente Curricular: Tratamento de Resíduos
Produção e origem dos resíduos na agroindústria; Natureza dos resíduos agroindustriais; Processos no tratamento dos
resíduos sólidos e líquidos; Medidas de carga poluidora; Tratamento de efluentes; Tratamento primário, secundário e
terciário; Controle de operações e processos de tratamento; Métodos de aproveitamento de resíduos agroindustriais;
Métodos de minimização da geração de resíduos agroindustriais; Uso dos dejetos de agroindústrias.

Componente Curricular: Tecnologia de Cereais, raízes e tubérculos
Introdução: Definições de cereal; Principais cereais para alimentação, sua estrutura, composição química, influencia no
processamento e produto final. Amido: os grânulos de amido, composição química e organização nos diferentes cereais;
aquecimento em água, gelatinização e retrogradação; amidos modificados; Proteínas: Estrutura, classificação e
propriedades; proteínas dos diversos cereais; Constituintes secundários: Polissacarídeos não feculentos; lipídeos;
enzimas; vitaminas e substâncias minerais; Armazenamento, beneficiamento e moagem. Fatores que afetam o
armazenamento: umidade, secagem, aeração; Principais alterações provocadas nos grãos: microrganismos, insetos,
roedores; Subprodutos de cereais: Tecnologia da panificação, tecnologia de biscoitos, bolos e massas, cereais matinais,
produtos de milho e outros. Obtenção de farinhas: tipos de farinhas, etapas do processamento, rendimento de farinhas,
embalagem e conservação; Processos e equipamentos de panificação; formação da massa e fermentação; Qualidade das
farinhas e ingredientes para panificação. Controle de Qualidade e legislação de cereais e subprodutos: Análises físicoquímicas, microbiológicas, microscópicas e sensoriais.
Componente Curricular: Tecnologia de Carnes e Pescados
Matéria-prima à base de carne; Processos produtivos dos produtos à base de carne e princípios de processamento;
Transformação do músculo em carne e fatores que afetam as transformações dos músculos em carne; Parâmetros de
qualidade da carne fresca e de pescado; Maturação e conservação da carne e pescado pelo frio; Princípios e métodos de
resfriamento e congelamento; Processos “post mortem” e identificação de matérias-primas; Resfriamento e conservação
das carnes; Desossa; Embalagem e rotulação; Propriedades finais de carne e pescado, incluindo microbiologia,
deterioração e contaminação.
Componente Curricular: Qualidade na Indústria de Alimentos
Conceitos gerais da Qualidade e Controle de Qualidade (CQ). Organização do Sistema de Gestão da Qualidade na
indústria de alimentos. Sistemas de Certificação. Ferramentas gerenciais da qualidade. Controle estatístico da qualidade:
planos de amostragem e ferramentas para controle do produto e do processo: Padrões de identidade e qualidade de
alimentos. Procedimentos padrão de higiene operacional (PPHO/SSOP). Boas Práticas de Fabricação (BPF). Análise de
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Treinamento pessoal nas empresas processadoras de alimentos

Componente Curricular: PI – Planejamento e Projeto
Estudo e dimensionamento de instalações industriais, equipamentos e do fluxo de processamento de acordo com a
legislação e normas aplicáveis, visando a implementação de uma indústria de alimentos de origem vegetal, animal e/ou
de biotecnologia
Componente Curricular: Desenvolvimento de produtos
Concepção de um novo produto: conceitos, desenvolvimento da ideia. Tendências em alimentos: do regional ao globa.
Estudos de mercado e interação com o consumidor. Planejamento e desenvolvimento de projeto: importância,
metodologias, descrição das etapas, elaboração de cronograma, minimização de imprevistos, monitoramento e
progresso do projeto, finalização. Formulações: balanceamento, papel dos ingredientes e aditivos sobre as
características do produto. Matérias primas: definição de padrões, disponibilidade, seleção e quantificação de
fornecedores, logística de fornecimento. Qualidade: controle e monitoramento, definição de pontos de controle, ensaios
físico-químicos, sensoriais e microbiológicos, desdobramento da função qualidade (QFD) e programas básicos. Projeto
de embalagem e rotulagem: adequação dos materiais, embalagem como atrativo, design e tendências em embalagens,
legislações. Ensaios piloto, padronização de produto, adaptação de processos industriais a novos produtos. Custos:
análises e avaliação de custos de projeto e produto, relação custo-benefício, tomada de decisão. Registro de produtos:
questões legais. Estratégias de marketing: produto, preço, logísticas, gerenciamento, vendas, mensuração e previsão de
demanda, canais de promoção, criação da marca, definição e tipos de patentes e marcas, lançamento.
Componente Curricular: Processamento de produtos orgânicos
Noções gerais sobre produção orgânica e convencional. Certificação de qualidade orgânica das empresas de
processamento. Produtos permitidos na limpeza de equipamentos. Controle de pragas no armazenamento. Padrão
brasileiro de certificação. Padrão de certificação para selos NOP, JAS, IFOAM e EU
Componente Curricular: 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.

Componente Curricular: Biotecnologia
Introdução à genética; Tecnologia do DNA recombinante; Organismos Geneticamente Modificados; Processos
Biotecnológicos; Tecnologia de alimentos e bebidas fermentados; Bioconversão; Bioética e Legislação.
Componente Curricular: Plantas condimentares e medicinais
Resgate sócio-histórico cultura das plantas medicinais em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Identificação de
plantas medicinais e condimentares: nomes comuns, espécies e famílias botânicas. Características das plantas mais
utilizadas popularmente, nas farmácias vivas do SUS e na indústria de condimentos e farmacêutica. Colheita e póscolheita de plantas medicinais e condimentares. Secagem e armazenamento. Técnicas de extração de princípios ativos.
Vias metabólicas e principais compostos de atividade terapêutica e condimentar. Processamento, beneficiamento e
comercialização de plantas medicinais e condimentares. Embalagens e controle de qualidade. Legislações e Políticas
Públicas.
Componente Curricular: Tecnologia de produtos apícolas
Introdução à apicultura. Propriedades e tipos de produtos apícolas (mel, própolis, geléia real, cera de abelhas, pólen e
aptoxina). Instalações, equipamentos e indumentárias usadas na apicultura. Cuidados, higiene e profilaxia apícola.
Definição; Classificação; Composição; características Sensoriais e físico-químicas; Tecnologias de produção,
beneficiamento, conservação, envase e comercialização de produtos apícolas.
Componente Curricular: Tecnologia de Açucarados
Indústria de açucarados, suas instalações e equipamentos. Solubilidade e cristalização dos açúcares. Características e
aplicações de açúcares, adoçantes e xaropes. Definição, classificação, características, formulações, processamento,
embalagem e conservação de produtos açucarados. Processamento de balas duras, caramelos, toffees, fudge, fondant,
produtos aerados, balas de goma, produtos drageados, cacau e chocolate. Controle de qualidade e legislaçã

Atividades complementares
As atividades complementares propiciam aos acadêmicos complementação da formação profissional no âmbito inerente
à área de alimentos e também uma formação cultural e humana. As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos junto à
sociedade também fazem parte da construção da educação do cidadão que atuará no meio dela a partir da sua
formação acadêmica. As atividades complementares são aquelas realizadas de forma adicional, paralelas às demais
atividades acadêmicas, cujo objetivo é enriquecer o processo ensino aprendizagem, incentivando a participação do
acadêmico em atividades que privilegiem a construção de comportamentos sociais, humanos, culturais e profissionais.
Podem incluir projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, módulos temáticos, seminários, simpósios,
congressos, conferências, e disciplinas oferecidas por outras instituições de ensino. Deverão ser desenvolvidas dentro do
prazo de conclusão do curso, na própria instituição ou em organizações públicas e privadas. Quando julgar ter a
pontuação necessária para a aprovação em atividades complementares, mínimo de 60 horas, o acadêmico reunirá a
documentação e protocolará a entrega ao coordenador de curso, o qual é responsável pelas atividades complementares,
obedecendo ao procedimento determinado por ele, até o prazo estabelecido em calendário acadêmico. Após a avaliação
da documentação o professor realizará a validação do acadêmico e lançará o resultado da avaliação até a data limite
para o lançamento de notas, conforme estabelecido em calendário acadêmico. Os comprovantes deverão ser entregues
90dias antes do final do último semestre letivo.
Estágio curricular
O processo de estágio curricular obrigatório para conclusão do curso de Tecnologia em Alimentos constitui-se em um
instrumento que orienta e normatiza as atividades desenvolvidas pelo/a estagiário/a, necessitando traduzir na prática
os conhecimentos adquiridos durante seu período de estudos. Nesse contexto, o estágio possibilita a integralização do
processo pedagógico no curso de Tecnologia em Alimentos e tem por finalidade vivenciar a realidade administrativa e
operacional por meio do contato direto com a prática profissional. O estágio previsto dar-se-á segundo a LEI Nº 11.788,
de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o
parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6° da Medida Provisória no 2.16441,
de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. A normatização que ampara o estágio no IFSC está sendo
organizada e, a partir de sua aprovação, será considerada para os fins de regulamentação do estágio obrigatório do
curso Superior de tecnologia em Alimentos. O estágio obrigatório também está sob as orientações da Coordenadoria de
Estágio do Câmpus Canoinhas. Segundo a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, o estágio é ato educativo escolar,
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação de trabalho produtivo de educandos que

estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio
da educação especial, dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e
adultos. O estágio supervisionado é obrigatório para conclusão do curso de Tecnologia em Alimentos do IFSC e tem o
objetivo de articular os conhecimentos apreendidos, e as habilidades desenvolvidas no decorrer do curso por meio da
prática profissional em empresas/indústrias de alimentos. O estágio poderá ocorrer durante o curso, a partir do 4º
semestre, ou ao final do último semestre letivo, permitindo ao acadêmico adquirir experiências que sejam pertinentes
às áreas de conhecimento e de atuação profissional.

