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PLANO DE ENSINO 

(adaptado ao ensino remoto emergencial)   

  

I. INFORMAÇÕES GERAIS 

Código da 
disciplina 

Nome da disciplina 

Carga 

horária 
semestral 

Horário 

BSU7183 
Inspeção e Tecnologia de 

Produtos de Origem Animal 

180 horas 
aula Terça-feira 

das 07:30 

às 11:50 
h; e da 
13:30 às 

18:00h  
 

T   90 

P   72 

E   18 

Professor Responsável:  Rogério Manoel Lemes de Campos 

  

II. REQUISITOS: 

BSU 7171; BSU 7172; BSU 7182; BSU 7507 

  

III. CURSO PARA O QUAL A DISCIPLINA É OFERECIDA 

552 Medicina Veterinária 

  

IV. EMENTA 

Importância da legislação, da inspeção no estabelecimento e no consumo; 

rotina de inspeção; critérios de julgamento produtos de origem animal; 

condições de funcionamento dos estabelecimentos; Indústria de produtos de 

origem animal (carnes, pescados, ovos, leite, mel, e seus derivados). 

Descrever matérias-primas carnes, pescados, ovos, leite, mel, e seus 

derivados; Identificar e analisar os principais processos usados nas indústrias, 

bem como utilizá-los em escala de laboratório, tendo em vista sua aplicação 

em escala industrial; Composição química e valor nutricional de carnes, 

pescados, ovos, leite, mel, e seus derivados; Aspectos microbiológicos, 
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processamento de alguns produtos, aspectos higiênico-sanitários da obtenção 

de carnes, pescados, ovos, leite, mel, e seus derivados; Conhecimentos sobre 

a importância da higiene de produtos de origem animal; Controles de 

qualidade, abordando os aspectos da sua padronização, classificação, 

beneficiamento, conservação e armazenamento, para posterior transformação 

em produtos derivados de alta qualidade. 

  

V. OBJETIVOS 

Objetivo geral  

Compreender os princípios relacionados à Inspeção e Tecnologia de Produtos 
de Origem Animal (Carnes, Pescados, Leite, Ovos, Mel, e seus derivados). 
 

Objetivos específicos  

Conhecer os aspectos básicos da indústria, inspeção e tecnologia de produtos 
de origem animal, obtenção dos produtos, elaboração de produtos e 
subprodutos comestíveis e não comestíveis. 

Conhecer as principais lesões que acometem carcaças, coração e vísceras de 
animais de produção, bem como o julgamento e o destino a carcaças e órgãos. 

Compreender os processos empregados no beneficiamento e processamento de 
matérias-primas de origem animal (carnes, pescados, ovos, leite, mel, e 

derivados), os aspectos higiênico-sanitários, tecnológicos e nutricionais 
envolvidos na obtenção dos diferentes produtos provenientes de sistemas 
agroindustriais, habilitando-se para desempenhar funções junto à cadeia 

produtiva dos produtos de origem animal, de forma a garantir a sua qualidade, 
sabor e valor nutricional dentro dos parâmetros legais vigentes. 

Conhecer o funcionamento da indústria produtora de Carnes, Pescados, Ovos, 
Leite e Mel, e seus derivados.  
Estudar os aspectos básicos da indústria de carnes, pescados, ovos, leite, mel, 

e seus derivados, as normas, regulamentos e bibliografia técnica que 

disciplinam a implantação e funcionamento das indústrias produtoras desses 

alimentos. 

  

VI. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Os conteúdos estão divididos em 3 partes: Parte 1 – conteúdos relacionados a 

inspeção e tecnologia de carnes, pescados e seus derivados; Parte 2 – 
conteúdos relacionados a inspeção e tecnologia de leite, ovos, mel, e seus 
derivados; Parte 3 – conteúdos relacionados a boas práticas em alimentos.   
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Parte I  

1- Carnes. RIISPOA. Regulamento brasileiro e mundial sobre o abate de 
animais de produção. Planta frigorífica. Implantação, normas. Manejo de 

Abate. Manejo pré-abate, manejo de abate, manejo pós-abate. Transporte. 
Transporte dos animais da criação ao frigorífico/abatedouro, lotação, 
carregamento, transporte e descarregamento. Frigoríficos/Abatedouros. 

Currais, condições dos animais na espera. Insensibilização. Métodos de 
insensibilização, tempo de insensibilização. Abate. tipos de abate. Sangria. 

Tempo e métodos. Linhas de Abate/Inspeção. Inspeção nas linhas de abate, 
couro, vísceras e carcaças. Sistema Linfático. Inspeção, doenças que 
acometem os animais. Esfola. Métodos e tipos de esfola. Aproveitamento da 

Carcaça. Condicional, total, parcial. Condenação de Carcaças. Condenação 
parcial, condenação total. Graxaria. Destino dos produtos. Rigor mortis. 

Ocorrência e resolução. Amaciamento da carne. Métodos, enzimas 
responsáveis, maturação. Conservação da carne. Métodos de conservação (frio, 
calor, desidratação, sistemas conjugados). Microbiologia da carne. 

Contaminação e descontaminação. Inspeção de produtos industrializados. 
Inspeção e conservação de derivados cárneos. Legislação aplicada a carnes e 

derivados. 
Fundamentos da Tecnologia e Nutrição. Carnes e derivados. Introdução, 

definições e classificação de carnes. Consumo mundial, brasileiro, estadual e 
regional de carne e derivados. Composição nutricional e valor nutritivo da 
carne. Músculo e tecidos anexos; Psicometria. Bovinos, bubalinos, caprinos e 

ovinos. Manejo ante-abate, manejo de abate e manejo pós-abate. Normas de 
abate de animais de produção. Modificações musculares post-mortem. 

Anomalias da carne, carne normal, PSE e DFD em bovinos, bubalinos, ovinos e 
caprinos. Tecnologia de abate de bovinos; Carne normal,  PSE e DFD em suínos 
e aves. Rigor mortis. Análises da carne na linha de abate (pH, CRA, Cor, 

etc...). Análise da carne no laboratório (confirmação das análises da linha de 
abate). Análises da carne e da gordura. Análise de proteína, gordura, umidade, 

perfil em ácidos graxos, fibra, cinzas, etc...; Starters em produtos cárneos; 
Óleos utilizados na fabricação de produtos cárneos; Aditivos e condimentos 
utilizados na produção de produtos cárneos; Processamento de carnes. 

Produtos cárneos curados (salame, copa, presunto curado e chorizo); 
Elaboração de lingüiças, fuet, salsicha, mortadela, patês, presunto e 

apresuntado. Contaminação da carne “in natura” e de derivados cárneos. 
Higiene e conservação de carnes e derivados. Qualidade de carnes II; Aves e 
produtos avícolas. Industrialização de carne de aves. Produtos derivados de 

carne de aves. Contaminação, deterioração de carnes de aves e ovos. Higiene 
e conservação de carne e derivados, e ovos. Obtenção do couro e pele. 

Defeitos do couro. Conservação do couro. Curtimento do Couro. Utilização do 
Couro.   
2 – Pescados. Obtenção do pescado, criação, captura/despesca, transporte, 

depuração, insensibilização, métodos de abate e conservação, inspeção de 



 

  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CAMPUS DE CURITIBANOS 

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 
RODOVIA ULYSSES GABOARDI KM 3 - CURITIBANOS - SC 

CEP 89520-000 – CAIXA POSTAL 101 - TELEFONE (48) 3721-4166 

pescados e derivados. Legislação aplicada a pescados e derivados. 

Indústria do pescado. Ácidos graxos. Qualidade da carne de pescado. Estrutura 
muscular. Deterioração. Higiene e conservação do pescado. Sistemas de 

autocontroles na indústria do pescado. Tecnologias e inovações na indústria do 
pescado. 
 

Parte II  
3 – Ovos, Leite, Mel e seus Derivados. Aspectos gerais, produção-

armazenamento-coleta-transporte e recepção, higiene e manipulação, 
contaminação e doenças transmissíveis, fatores que alteram a quantidade e 
composição, normas de produção e beneficiamento, tipos de produtos, 

inspeção de derivados, controle de qualidade e análises. Legislação aplicada a 
ovos e derivados, leite e derivados, mel e derivados.  

 
Boas práticas. Boas Práticas de Produção (BPP); Boas Práticas de Fabricação 
(BPF), Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO); Análises  de  

Perigos  e Pontos Críticos de Controle (APPCC), Sistema de Autocontroles. 
      

Ovos. Composição e valor nutricional, obtenção e conservação. Tecnologia de 
ovos e derivados. Leite. Composição do leite. Obtenção higiênica do leite e 

manutenção da qualidade. Pasteurização e ultra-pasteurização. Leites 
concentrados, leites fermentados. Produção dos produtos derivados do leite: 
queijo, iogurte, nata, doce de leite, sorvete, picolé, etc. Mel. Composição e 

valor nutricional, obtenção e conservação. Tecnologia do mel e produtos 
apícolas. 

 
Parte III  
4 – Boas Práticas de Produção (BPP), Boas Práticas de Fabricação (BPF), POP’s 

(Procedimento Operacional Padrão), Procedimento Padrão de Higiene 

Operacional (PPHO), Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC); 

Sistemas de Autocontroles na indústria de alimentos.    

  

 

VII. CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO Carga horária: 18 h 

Serão realizadas visitas técnicas/aulas práticas (externas) em Indústrias de 

abate de animais e industrialização de produtos. Após as visitas os estudantes 
produzirão relatórios, principalmente das inconsistências observadas em 

relação à legislação, que posteriormente serão apresentadas à 
Indústria/Serviço de Inspeção como forma de feedback e contribuição da 
universidade para a qualificação dos serviços/produtos disponibilizados à 

população. Será também uma oportunidade de acolher outras demandas 
vindas da Indústria/Serviço de Inspeção, as quais a Universidade tenha 

condições de atender.    
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VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA  

Carga horária não presencial (síncrono e assíncrono) 180 horas 

Carga horária presencial (que será ministrada quando o 

ensino presencial for permitido) 

0 

 

1 - Procedimento metodológico: Sistema remoto, com aulas 

síncronas e assíncronas. Aulas síncronas poderão ser utilizadas para 

apresentação de conteúdo, explicações sobre atividades, discussões 

ou apresentação de trabalhos. Aulas síncronas não serão gravadas. 

 

2 - Estratégias metodológicas:  

  

Síncronas: 

          Aulas síncronas expositivas e dialogadas; apresentação de trabalhos 

(seminários – cada grupo terá até 35 minutos para apresentação da sua 

produção ao grande grupo, compartilhando o conhecimento e 

propiciando uma discussão em torno do tema. A parte escrita deverá ser 

postada no Moodle, no mínimo 48 horas antes da apresentação e será 

uma das notas que comporá a avaliação da disciplina).  

  

Assíncronas: 

Vídeo aula com explanação de conteúdos;  

Estudo de textos (disponibilizados na ferramenta “livro” ou como arquivo 

de texto, via moodle) 

Estudos dirigidos (disponibilizados na ferramenta “questionários”, via 

moodle, com prazo pré-determinado para execução da atividade) 

Infográficos e/ou mapa conceitual (enviados pela ferramenta “base de 

dados”, via moodle, com prazo pré-determinado para execução da 

atividade) 

Podcasts  

Preparação de relatórios de vídeos de práticas e de seminários pelos    

estudantes   

Solicitação de realização e postagem de tarefas 
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3 - Plataformas digitais, aplicativos e software 

Moodle - onde serão disponibilizados todos os materiais de ensino, como 

slides, arquivos em pdf, vídeos, podcasts, bem como onde serão 

postadas as notas das avaliações.  

Google meet – onde serão realizadas as aulas síncronas. Os links para 

entrada nas salas virtuais serão disponibilizados no moodle.  

Socrative – pelo qual poderão ser realizados quiz durante as aulas 

síncronas.  

 

4 - Cômputo da frequência  

A frequência será computada mediante o cumprimento das atividades 

síncronas e/ou assíncronas semanais da disciplina.  

 

5 - Suporte tecnológico 

Computador ou tablet ou smartphone  

 

          Outras informações relacionadas a metodologia de ensino 

 

6 - Haverá entrega de relatórios dos vídeos relativos ao Abate e 

Inspeção de Animais, devendo ser entregues diretamente ao 

professor (postados no moodle) na aula subsequente à 

disponibilidade do vídeo, relatório fora do prazo não serão aceitos. 

Critérios de avaliação dos relatórios: na avaliação dos relatórios será 

considerada a qualidade da produção textual em relação à correção e 

fundamentação teórica, análise crítica e reflexiva sobre a realidade 

observada, formatação e  linguagem,  pontualidade na entrega.  

A partir do retorno das visitas técnicas/aulas práticas presenciais 

externas na indústria de alimentos, os relatórios com as 

inconsistências observadas relacionando-as com a legislação, serão 

produzidos a partir da observação in loco e posteriormente serão 

apresentados à Indústria/Serviço de Inspeção como forma de 

feedback e contribuição da universidade para a qualificação dos 

serviços/produtos disponibilizados à população, acolhendo demandas 

que surgirem da indústria e que a universidade tenha condições de 

atender.  

                  Deverá haver postagem no Moodle do material relativo aos 
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seminários dos grupos, no prazo pré-determinado. Não é permitida a 

gravação da aula ou prova em áudio e/ou vídeo. Todos os materiais 

disponibilizados serão para uso exclusivo da disciplina, sendo proibida 

a sua reprodução ou disponibilização para terceiros. Os trabalhos 

solicitados pela disciplina serão verificados quanto a sua originalidade 

por softwares antiplágio e/ou diretamente pelo professor. 

 

7 - Estudos dirigidos / leitura de artigos científicos/ atividades 

extraclasse/ atividades via moodle podem ser aplicados com o 

objetivo de cumprir a carga horária da disciplina, levando-se em 

consideração os dias não letivos.  

 

8 - Os critérios de avaliação de provas escritas: clareza na exposição 

de ideias; objetividade; conteúdo; originalidade e capacidade de 

raciocínio lógico sobre o tema abordado. 

 

9 - É proibida a gravação da aula ou prova em áudio e/ou vídeo. 

 

          Esta disciplina não apresenta recuperação. 

Informações sobre Horários de atendimento extraclasse e monitorias: 

Quartas-feiras, 8:00 às 10:00 h, na sala virtual da disciplina no moodle. 

Caso não possa comparecer ao horário de atendimento pré-determinado, 

combinar com o professor o agendamento de um outro horário. 

  

IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Avaliações Parciais (AP) 
Serão distribuídas em 6 notas (AP1+AP2+AP3+AP4+AP5+AP6)/6, sendo: 

 

• AP1 (Peso 10) trabalho em grupo – seminários I e II (com nota da parte 
escrita). 

•  AP2 (Peso 10) relatórios dos vídeos de Abate e Inspeção de animais.  
A soma das notas de todos os relatórios entregues pelo aluno será 
dividida pelo total de vídeos repassados e a média comporá a nota desta 

avaliação. 
• AP3 (Peso 10): prova escrita parcial do conteúdo (individual e sem 

consulta). 
• AP4 (Peso 10) prova escrita parcial do conteúdo (individual e sem 

consulta). 
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• AP5 (Peso 10) prova escrita total do conteúdo (individual e sem 

consulta). 
• AP6 (Peso 10) prova escrita total do conteúdo (individual e sem 

consulta). 
 

As provas serão assíncronas com 48 horas de disponibilização da atividade. O 

estudante que perder uma avaliação, por motivo devidamente justificado, 
poderá refazê-la (combinado o dia, hora e local com o professor), após 

requerer nova avaliação na secretaria acadêmica. A avaliação será individual, 
sem consulta e com o conteúdo total da disciplina. Os estudantes deverão 
proceder de acordo com a legislação vigente na UFSC. 

Atribuir-se-á nota zero ao aluno que se utilizar de meio fraudulento em 
qualquer avaliação de rendimento.  

 
Nota Final (NF) 

A nota final será calculada através da média aritmética entre a média das 

notas das avaliações parciais: (AP1+AP2+AP3+AP4+AP5+AP6)/6. 

 

Efetividade das Ações de Extensão (EAE): O impacto das ações de 

extensão sobre o ensino será avaliada pela qualidade dos relatórios produzidos 

e a capacidade de relacionar as inconsistências com a legislação de forma 

crítica, reflexiva e propositiva, bem como, pelo feedback da Indústria/Serviço 

de Inspeção acerca dessa contribuição.    

 

Não haverá prova de recuperação. 

 

Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final igual ou superior a 

seis vírgula zero (6,0), conforme o cálculo acima, e que tenha frequência, no 

mínimo, 75 % das atividades da disciplina.  

Informe: Todas as avaliações são individuais sendo vetada a comunicação com 

outros colegas ou o uso de qualquer tipo de material ou equipamento para 

consulta. O acadêmico que infringir as regras terá sua prova/avaliação 

anulada, sendo atribuída nota zero.    

Recuperação: 
          Esta disciplina não apresenta recuperação. 

 

 

X. CRONOGRAMA  
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Aulas  Data/ Proc. 
Metodológico 

Conteúdo 

Aula 1 
 26/10 

SÍNCRONA 

Manhã (Inspeção e TPOA): Apresentação do 
professor, dos alunos e da disciplina; 

Apresentação do plano de ensino; ementa, 
objetivos, conteúdo programático, metodologia de 

ensino, instrumentos e critérios de avaliação, 
programação de aulas de campo/visitas técnicas e 
bibliografia sugerida. RIISPOA. Conceitos e origem 

da Inspeção de alimentos. Inspeção de carnes e 
derivados, e pescado. Implantação da planta 

frigorífica em abatedouros. Sistemas de Inspeção 
no Brasil e no Mundo. Inspeção Municipal, 
Estadual, Federal e SUASA/SISBI-POA. Animal da 

criação ao frigorífico. Vídeo sobre inspeção de 
produtos de origem animal. 

Tarde (TPOA – Parte I): Definição e origem da 
TPOA; definição de grupos, temas dos trabalhos e 
data de apresentação (Seminário I): 1 - Starters 

em produtos cárneos; 2 - Óleos utilizados na 
fabricação de produtos cárneos; 3 - Aditivos e 

condimentos utilizados na produção de produtos 
cárneos; 4 – produtos cárneos frescais - linguiças, 
espetinho, hambúrguer; 5 - produtos cárneos 

cozidos de massa grossa - presunto e 
apresuntado; 6- cozidos de massa fina – salsicha, 

mortadela e patês; 7 – produtos cárneos 
fermentados – salames, copa, presunto e paleta 
curada). (TPOA – Parte II): Definição de grupos, 

temas dos trabalhos e data de apresentação 
(Seminário II): Grupo 1 - Qualidade do leite e 

aditivos na elaboração de derivados lácteos; 
Grupo 2 - Fermentados lácteos – Sorvetes, 
iogurte, bebida láctea, leite acidófilo, kefir, 

kumys, coalhada; Grupo 3 - Queijos; Grupo 4 - 
Creme de leite, manteiga, doce de leite, leite em 

pó; Grupo 5 – Ovos e derivados; Grupo 6 – Mel e 
produtos apícolas. 
Fundamento da tecnologia de couro e derivados; 

introdução, definições e classificações de couro e 
derivados; obtenção do couro e peles; tipos de 

couro; recebimento e beneficiamento/curtimento 
de couros e peles; defeitos de couros e peles; 

comercialização de couros e peles. 
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Aula 2 
09/11 

SÍNCRONA 

Manhã (Inspeção – Parte I): Bovinos/Bubalinos 
– Procedimentos anteriores ao abate; operações 

de abate; instalações e equipamentos de uma 
indústria frigorífica; carregamento, transporte e 
descarregamento dos animais; currais; banho de 

aspersão; manejo ante-mortem; seringa;  
insensibilização; acesso à sala de matança; sala 

de matança; operações de abate e linhas de 
inspeção; DIF; resfriamento da carcaça; câmaras; 
departamento de necropsia; forno crematório. 

Abate geral - esquema de trabalho da inspeção no 
dia de abate, antes, durante e após a matança; 

velocidade e capacidade de abate; classificação 
dos estabelecimentos conforme a velocidade de 
abate; sistema de identificação utilizado em 

animais de abate; marcação sistemática; chapas 
de marcação e novos sistema de marcação. Abate 

Geral - sistema linfático; topografia ganglionar; 
partes da carcaça/órgãos, inspeção de gânglios de 
rotina e não-rotina; situação, aferência e 

eferência; tipos de abate (normal, de emergência 
mediata, de emergência imediata); exigências de 

rotina de abate; diagnóstico e destino das 
carcaças e órgãos; julgamento. 
Tarde (TPOA – Parte I): Bioquímica de carnes. 

Fundamento da tecnologia da nutrição de carnes e 
derivados; introdução, definições e classificações 

de carnes e derivados; composição nutricional e 
valores nutritivos de carnes e derivados; 
músculos e tecidos anexos; bioquímica da carne, 

manejo pré-abate; influência do manejo pré-abate 
na qualidade da carne; qualidade do couro e os 

cuidados com os animais antes do abate; 
transformação do músculo em carne; estresse 

animal. 

Aula 3 

13/11 

 SÍNCRONA 

(MANHÃ) E 

ASSÍNCRONA 

(TARDE) 

Manhã (Inspeção – Parte I): continuação. 
Bovinos/Bubalinos – Procedimentos anteriores ao 

abate; operações de abate; instalações e 
equipamentos de uma indústria frigorífica; 

carregamento, transporte e descarregamento dos 
animais; currais; banho de aspersão; manejo 
ante-mortem; seringa;  insensibilização; acesso à 

sala de matança; sala de matança; operações de 
abate e linhas de inspeção; DIF; resfriamento da 
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carcaça; câmaras; departamento de necropsia; 
forno crematório. Abate geral - esquema de 

trabalho da inspeção no dia de abate, antes, 
durante e após a matança; velocidade e 
capacidade de abate; classificação dos 

estabelecimentos conforme a velocidade de 
abate; sistema de identificação utilizado em 

animais de abate; marcação sistemática; chapas 
de marcação e novos sistema de marcação. Abate 
Geral - sistema linfático; topografia ganglionar; 

partes da carcaça/órgãos, inspeção de gânglios de 
rotina e não-rotina; situação, aferência e 

eferência; tipos de abate (normal, de emergência 
mediata, de emergência imediata); exigências de 
rotina de abate; diagnóstico e destino das 

carcaças e órgãos; julgamento. 
Tarde (TPOA – Parte I): Aula Prática 1 – Vídeo, 

fabricação de espetinho. Aula Prática 2 – Vídeo, 
fabricação de hambúrguer. 
O estudante deverá elaborar uma resenha sobre 

um dos temas estudado de, no máximo, uma 
página, que deverá ser postada no Moodle até a 

data da aula seguinte (7 dias).  

Aula 4 

16/11 

 SÍNCRONA 

(MANHÃ) E 

ASSÍNCRONA 

(TARDE) 

Manhã (Inspeção – Parte I): continuação. 
Bovinos/Bubalinos – Procedimentos anteriores ao 

abate; operações de abate; instalações e 
equipamentos de uma indústria frigorífica; 

carregamento, transporte e descarregamento dos 
animais; currais; banho de aspersão; manejo 
ante-mortem; seringa;  insensibilização; acesso à 

sala de matança; sala de matança; operações de 
abate e linhas de inspeção; DIF; resfriamento da 

carcaça; câmaras; departamento de necropsia; 
forno crematório. Abate geral - esquema de 

trabalho da inspeção no dia de abate, antes, 
durante e após a matança; velocidade e 
capacidade de abate; classificação dos 

estabelecimentos conforme a velocidade de 
abate; sistema de identificação utilizado em 

animais de abate; marcação sistemática; chapas 
de marcação e novos sistema de marcação. Abate 
Geral - sistema linfático; topografia ganglionar; 

partes da carcaça/órgãos, inspeção de gânglios de 
rotina e não-rotina; situação, aferência e 
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eferência; tipos de abate (normal, de emergência 
mediata, de emergência imediata); exigências de 

rotina de abate; diagnóstico e destino das 
carcaças e órgãos; julgamento. 
Vídeo sobre abate e inspeção de 

bovinos/bubalinos, início da elaboração do 
relatório (Prática 1, AP2). 

Extensão: acompanhamento de abate e inspeção 
na indústria de bovinos/bubalinos, discussão dos 
procedimentos/rotinas com a indústria/serviço de 

inspeção. 
Tarde (TPOA – Parte I): Aula Prática 3 – 

Vídeo, fabricação de produtos cozidos.   
O estudante deverá elaborar uma resenha sobre o 
tema estudado de, no máximo, uma página, que 

deverá ser postada no Moodle até a data da aula 
seguinte (7 dias). 

Aula 5 

23/11 

 SÍNCRONA 

(MANHÃ) E 

ASSÍNCRONA 

(TARDE) 

 Manhã (Inspeção – Parte I): Abate e inspeção 
de ovinos/caprinos. Vídeo sobre abate e inspeção 
de ovinos/caprinos, início da elaboração do 

relatório (Prática 2, AP2). 
Finalização e entrega do relatório sobre Abate e 

Inspeção de Bovinos/Bubalinos (Prática 1, AP2). 
Extensão: acompanhamento de abate e inspeção 
na indústria de ovinos/caprinos, discussão dos 

procedimentos/rotinas com a indústria/serviço de 
inspeção. 

Tarde (TPOA – Parte I): Aula Prática 4 – Vídeo, 
fabricação de linguiças. Aula Prática 5 – Vídeo, 
análise sensorial de alimentos. 

O estudante deverá elaborar uma resenha sobre 
um dos temas estudado de, no máximo, uma 

página, que deverá ser postada no Moodle até a 
data da aula seguinte (7 dias).   

Aula 6 

30/11 

SÍNCRONA 

(MANHÃ) E 

ASSÍNCRONA 

(TARDE) 

Manhã (Inspeção – Parte I): Abate e inspeção 
de suínos. Vídeo sobre abate e inspeção de 
suínos, início da elaboração do relatório (Prática 

3, AP2). 
Finalização e entrega do relatório sobre Abate e 

Inspeção de ovinos/caprinos (Prática 2, AP2). 
Extensão: acompanhamento de abate e inspeção 
na indústria de suínos, discussão dos 

procedimentos/rotinas com a indústria/serviço de 
inspeção. 
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Tarde (TPOA – Parte I): Trabalho em grupo 
(seminário I, AP1) - Apresentação trabalhos em 

grupo (grupos 1 e 2). 

Aula 7  

04/12 

SÍNCRONA 

(MANHÃ) E 

ASSÍNCRONA 

(TARDE) 

Manhã (Inspeção – Parte I): Abate e inspeção 
de frangos de corte. Vídeo sobre abate e inspeção 

de frangos de corte, início da elaboração do 
relatório (Prática 4, AP2). 

Finalização e entrega do relatório sobre Abate e 
Inspeção de suínos (Prática 3, AP2). 
Extensão: acompanhamento de abate e inspeção 

na indústria de frangos de corte, discussão dos 
procedimentos/rotinas com a indústria/serviço de 

inspeção. 
Tarde (TPOA – Parte I): Trabalho em grupo 
(seminário I, AP1) - Apresentação trabalhos em 

grupo (grupos 3 e 4).  

Aula 8 

07/12 

SÍNCRONA 

(MANHÃ) E 

ASSÍNCRONA 

(TARDE) 

Manhã (Inspeção – Parte I): Abate e inspeção 

de peixes. Vídeo sobre abate e inspeção de peixes 
(pescado), início da elaboração do relatório 
(Prática 5, AP2). 

Finalização e entrega do relatório sobre Abate e 
Inspeção de frangos de corte (Prática 4, AP2). 

Extensão: acompanhamento de abate e inspeção 
na indústria de peixes (pescados), discussão dos 
procedimentos/rotinas com a indústria/serviço de 

inspeção. 
Tarde (TPOA – Parte I): Trabalho em grupo 

(seminário I, AP1) - Apresentação trabalhos em 
grupo (grupos 5, 6 e 7). 

Aula 9 

14/12 

SÍNCRONA 

(MANHÃ) E 

ASSÍNCRONA 

(TARDE) 

Manhã (Inspeção – Parte I): Abate e inspeção 

de equídeos; Abate e inspeção de jacarés e rãs. 
Vídeo sobre abate de algum desses animais, início 

da elaboração do relatório (Prática 6, AP2). 
Finalização e entrega do relatório sobre Abate e 

Inspeção de peixes (pescado) (Prática 5, AP2). 
Extensão: acompanhamento de abate e inspeção 
na indústria de Equídeos, Jacarés e Rãs, discussão 

dos procedimentos/rotinas com a indústria/serviço 
de inspeção. 

Tarde (TPOA – Parte I, AP5): Prova. Todo o 
conteúdo até aqui repassado (conteúdo parcial). 
Texto de estudo: Composição do leite. Obtenção 

higiênica do leite e manutenção da qualidade. 
Colostro, leite de retenção. Instrução Normativa 
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vigente. Tipos de leite comercializado no Brasil. 
Conservação do leite e derivados. Pasteurização e 

ultrapasteurização. Tipos de leite de consumo. 
Texto de estudo: Leites concentrados, leites 
fermentados. Produção dos produtos derivados do 

leite: queijo, iogurte, nata, doce de leite, sorvete, 
picolé, etc. 

O estudante deverá elaborar uma resenha sobre 
um dos temas estudados de, no máximo, uma 
página, que deverá ser postada no Moodle até a 

data da aula seguinte (7 dias). 

Aula 10 

01/02 

SÍNCRONA 

(MANHÃ) E 

ASSÍNCRONA 

(TARDE) 

Manhã (Inspeção – Parte I, AP3): Prova 

Inspeção de carnes, pescados, e seus derivados 
(Inspeção – Parte II): Inspeção de leite. Vídeo 
sobre inspeção de leite, início da elaboração do 

relatório (Prática 7, AP2). 
Finalização e entrega do relatório sobre Abate e 

Inspeção de Equídeos, Jacaré e Rãs (Prática 6, 
AP2). 
Extensão: acompanhamento de leite, discussão 

dos procedimentos/rotinas com a indústria/serviço 
de inspeção. 

Tarde (TPOA – Parte II): Texto de estudo: 
Composição do ovo. Valor nutricional, obtenção e 
conservação. Tecnologia de ovos e derivados. 

Texto de estudo: Composição do Mel. Valor 
nutricional, obtenção e conservação. Tecnologia 

do mel e derivados. Importância da garantia do 
controle qualidade na indústria de Ovos, Leite, 
Mel, e seus derivados. 

O estudante deverá elaborar uma resenha sobre 
um dos temas estudado de, no máximo, uma 

página, que deverá ser postada no Moodle até a 
data da aula seguinte (7 dias). 

Aula 11 

08/02 

SÍNCRONA 

(MANHÃ) E 

ASSÍNCRONA 

(TARDE) 

Manhã (Inspeção – Parte II): Queijos, padrões 
físico-químicos e microbiológicos, queijos de 
maturação longa; vídeo sobre produção de 

queijos. Vídeo sobre Inspeção de Queijos, início 
da elaboração do relatório (Prática 8, AP2). 

Finalização e entrega do relatório sobre Inspeção 
de Leite (Prática 7, AP2). 
Extensão: acompanhamento de queijos e outros 

produtos lácteos, discussão dos 
procedimentos/rotinas com a indústria/serviço de 
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inspeção. 
Tarde (Inspeção e TPOA – Parte III): Texto de 

estudo: Boas Práticas de Produção (BPP), Boas 
Práticas de Fabricação (BPF), Procedimento 
Padrão de Higiene Operacional (PPHO), Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) na 
indústria de Ovos, Leite, Mel, e seus derivados. 

O estudante deverá elaborar uma resenha sobre o 
tema estudado de, no máximo, uma página, que 
deverá ser postada no Moodle até a data da aula 

seguinte (7 dias).  

Aula 12 
15/02 

     SÍNCRONA 

Manhã (Inspeção – Parte II): Produtos lácteos; 

manteiga, padrões físico-químicos e 
microbiológicos; leites fermentados, padrões 
físico-químicos e microbiológicos; iogurte, padrões 

físico-químicos e microbiológicos. Fermentados 
lácteos, bebidas lácteas, sorvetes, iogurte, leite 

fermentado, leite acidófilo, kefir, kumys, 
coalhada, creme de leite, doce de leite, leite em 
pó, manteiga, requeijão. Vídeo sobre produtos 

lácteos. Vídeo sobre algum desses produtos, início 
da elaboração do relatório (Prática 9, AP2). 

Finalização e entrega do relatório sobre Inspeção 
de Queijos (Prática 8, AP2). 
Extensão: acompanhamento de queijos e outros 

produtos lácteos, discussão dos 
procedimentos/rotinas com a indústria/serviço de 

inspeção. 
Tarde (TPOA – Parte II): Trabalho em grupo 
(seminário II, AP1) - Apresentação trabalhos 

em grupo (grupos 1 e 2). 

Aula 13 
22/02 

SÍNCRONA 

Manhã (Inspeção – Parte II): Ovos e derivados. 

Vídeo sobre Inspeção de Ovos e derivados nício 
da elaboração do relatório (Prática 10, AP2). 

Finalização e entrega do relatório de produtos 
lácteos (Prática 9, AP2). 
Extensão: acompanhamento de Ovos e derivados, 

discussão dos procedimentos/rotinas com a 
indústria/serviço de inspeção. 

Tarde (TPOA – Parte II): Trabalho em grupo 
(seminário II, AP1) - Apresentação trabalhos 
em grupo (grupos 3 e 4). 

Aula 14 
08/03 

SÍNCRONA  

Manhã (Inspeção - Parte II): Mel e produtos 
apícolas. Vídeo Mel e produtos apícolas, início da 
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elaboração do relatório (Prática 11, AP2). 
Finalização e entrega do relatório (Prática 10, 

AP2). 
Extensão: acompanhamento de Mel e produtos 
apícolas, discussão dos procedimentos/rotinas 

com a indústria/serviço de inspeção. 
Tarde (TPOA): Trabalho em grupo (seminário 

II, AP1) - Apresentação trabalhos em grupos 
(grupos 5 e 6). 

Aula 15 
15/03 

ASSÍNCRONA  

Manhã (Inspeção – Parte II, AP4): Prova 

Inspeção de ovos, leite, mel, e seus derivados  
 Tarde (TPOA – Parte II, AP6) Prova TPOA de 

ovos, leite, mel e seus derivados. 

Aula 16 
22/03 

ASSÍNCRONA 

Manhã e Tarde (Inspeção Parte I e II, TPOA 
Parte I e II): Prova 2ª chamada para alunos 

que faltaram alguma avaliação, todo o conteúdo 
da disciplina, prova individual.  

Observação1: Levando-se em consideração a complexidade de cada conteúdo e 

o decorrer das aulas, o cronograma poderá ser alterado. 

Observação2: Todas as atividades terão prazos determinados de início e 

término, os quais serão divulgados com no mínimo uma semana de 

antecedência.      
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XII. OBSERVAÇÕES GERAIS 

1) A frequência às aulas da disciplina é obrigatória, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo, 

a 75% das mesmas  (parágrafo 2º art. 69, Res. 017/Cun/97). 

2)    Ao aluno que não comparecer às provas ou não apresentar trabalhos  no prazo estabelecido será atribuída nota 0 

(zero), conforme parágrafo 4º, art. 70, Res. 017/Cun/97. 

3)    Havendo discordância quanto ao valor atribuído à avaliação, o aluno poderá formalizar pedido de revisão de prova 

dentro do prazo de prazo de 2 (DOIS) dias úteis, contadas a partir da divulgação do resultado. 

4)    O aluno que, por motivo de força maior e plenamente justificado,  deixar de realizar as provas previstas no plano 

de ensino deverá  formalizar pedido de avaliação à Diretoria Acadêmica, dentro do prazo de 3 (TRÊS) dias úteis,  

recebendo provisoriamente a menção I (caput, artigo 74, Res.  017/Cun/97). Cessado o motivo que impediu a 

realização da avaliação, o aluno, se autorizado pela Diretoria Acadêmica, deverá fazê-la quando, então, tratando-se de 

nota final, será encaminhada ao Departamento de Administração Escolar - DAE, pela Secretaria Acadêmica (parágrafo 

1º, art. 74, Res. 017/Cun/97).Observação: O julgamento do motivo que impediu a realização de qualquer uma das 

provas não é do professor ministrante. No caso da presente disciplina cabe à Diretoria Acadêmica efetuar o julgamento 

e, se assim entender, autorizar por escrito que o professor ministrante realize outra avaliação. A avaliação substituta 

será efetuada em data e horário fixados pelo professor ministrante. 

5)    Prescreve o parágrafo 2º do art. 70 da Res. 017/Cun/97: O aluno com frequência suficiente (FS) e média das 

notas de  avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco)  terá direito a uma nova avaliação no final 

do semestre. 

6)    Prescreve o parágrafo 3º do artigo 71 da Res. 017/Cun/97: O aluno enquadrado no caso anterior (previsto pelo 

parágrafo 2º do art. 70) terá  sua nota final calculada através da média aritmética entre a média das  notas das 

avaliações parciais e a nota obtida na avaliação  estabelecida no citado parágrafo. 

7)       Conforme o art. 59 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e o artigo Art. 27. do decreto nº 3.298, de 20 

de dezembro de 1999  as instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os apoios 

necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive tempo adicional para realização das 

provas, conforme as características da deficiência. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de 

sua condição, deverá requerê-lo junto à Diretoria Acadêmica, que determinará as providências a serem cumpridas. 
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