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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Higiene e legislação sanitária de alimentos 

Curso: Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio 

Série: 1º Ano                                             

Carga Horária: 40h/a (33 h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Conceito de higiene alimentar. Boas práticas de fabricação. Agentes e processos de 

limpeza e sanitização industrial. Doenças veiculadas a alimentos. Sistema APPCC. 

OBJETIVOS 

Geral 

Conhecer, interpretar e aplicar as legislações sanitárias, bem como os princípios e 

práticas de higiene na indústria de alimentos. 

Objetivos Específicos 

· Conhecer, interpretar e aplicar as legislações sanitárias de alimentos (RDC nº 12/01, 

Portaria nº 326/97, Portaria nº 368/97, Portaria nº 1428/93, IN nº 51/02, dentre 

outras); 

· Aplicar os sistemas de segurança alimentar (BPF, APPCC); 

· Estudar as DTA’s, suas causas e consequências;  

· Conceitos, princípios e aplicação da higiene e sanitização aplicada a indústria de 

alimentos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Programa teórico: 

Interpretação e aplicação das legislações sanitárias de alimentos (RDC nº 12/01, Portaria 

nº 326/97, Portaria nº 368/97, Portaria nº 1428/93, IN nº 51/02, dentre outras). 

Estudo das DTA’s, suas causas e consequências.  

Conceitos, princípios e aplicação da higiene e sanitização aplicada à indústria de 

alimentos; 

Conceituação, elaboração e implantação das Boas Práticas de Fabricação e os 
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Procedimentos Operacionais Padronizados / Procedimentos Padrões de Higiene 

Operacional (POP’s/PPHO’s); 

Conceituação, histórico, elaboração de planos e implantação do Sistema APPCC. 

Programa prático: 

Visitas técnicas a área de produção de indústrias de alimentos;  

Estudo de casos para elaboração dos POP’s/PPHO’s e planos APPCC. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas: Serão aulas expositivas e dialogadas. As exposições incluem 

informações escritas no quadro e outras que são transmitidas via Datashow. O uso de 

imagens, gráficos e vídeos educacionais será um importante componente para o 

aprendizado. Demonstrar relações entre o conteúdo técnico com o cotidiano servirá de 

suporte para melhor entendimento de conceitos técnicos. 

Aulas práticas: Serão aulas e trabalhos ministrados em indústrias de alimentos 

localizadas na cidade, onde os alunos irão observar, questionar e aplicar um instrumento 

de verificação (check-list) para avaliar o grau de conformidade das indústrias quanto ao 

atendimento aos padrões higiênico-sanitários estabelecidos pelas legislações. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

A avaliação do desempenho de cada aluno dar-se-á através da realização de provas 

escritas e/ou seminários, relatórios e atividades.  

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel, retroprojetor, computador, livros, DVD, artigos científicos, 

estrutura dos laboratórios de análises físico-químicas e microbiologia. 

REFERENCIAS 

Básica 

· ANDRADE, N.J. & MACEDO, J. A. B. de. Higienização na Indústria de 

Alimentos. São Paulo: Livraria Varela, 2008. 

· GERMANO, P. M. L.; GERMANO, I. S. Higiene e vigilância sanitária de 

alimentos. Barueri: Manole, 2011. 

· RIEDEL, G. Controle sanitário dos alimentos. São Paulo: Atheneu, 2005. 
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Complementar 

· BOULOS, M.E.M. da S. & BUNHO, R. M. Guia de leis e normas para 

profissionais e empresas da área de alimentos. São Paulo: Livraria Varela, 

1995. 

· FARIAS, R. M. Manual de segurança na higiene e limpeza: métodos, processos 

e produtos para limpeza e higienização de ambientes, cozinhas e lavanderias. 

Caxias do Sul: EDUCS, 2011. 

· FORSYTHE, S. J. Microbiologia da segurança alimentar. Porte Alegre: 

Artmed, 2002. 

· GAVA, A.J. Princípios de Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Livraria 

Nobel,  1986. 

· JUCENE, C. Manual de segurança alimentar: boas práticas para os serviços de 

alimentação. Rio de Janeiro: Rubio, 2008. 

· SILVA JUNIOR, E. A. da. Manual de controle higiênico-sanitário em 

alimentos. São Paulo: Varela, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


