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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Microbiologia e Conservação de Alimentos 

Curso: Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio 

Série: 1º Ano 

Carga Horária: 80 h/a (67 h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Características gerais dos microrganismos. Introdução à microbiologia de alimentos, 

microrganismos importantes em microbiologia alimentar: bactérias; leveduras; fungos e 

micotoxinas; vírus e parasitas. Fatores intrínsecos e extrínsecos que controlam o desenvolvimento 

microbiano nos alimentos. Microrganismos indicadores. Doenças transmitidas por alimentos. 

Padrões microbiológicos. Conceitos gerais sobre a conservação dos alimentos. Importância da 

conservação na produção de alimentos seguros. Métodos físicos e químicos de conservação de 

alimentos.  

Objetivos 

Objetivo Geral 

Compreender claramente as relações (benéficas e prejudiciais) que se estabelecem entre os 

microrganismos e os alimentos, assim como, entender princípios de conservação dos alimentos, e 

sua relação com a vida de prateleira e a qualidade dos alimentos produzidos. 

Objetivos Específicos 

§ Indicar os principais grupos de microrganismos de importância em alimentos, tanto 

deteriorantes e patogênicos, como benéficos 

§ Saber quais os fatores que controlam o desenvolvimento microbiano nos alimentos, podendo 

prever assim sua segurança microbiológica 

§ Entender quais são as principais vias de contaminação microbiana dos alimentos, bem como 

prever as principais deteriorações causadas. 

§ Listar os principais microrganismos indicadores de higiene e segurança dos alimentos 

§ Entender todo o processo das doenças transmitidas por alimentos, como principais agentes 
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etiológicos envolvidos, principais alimentos veículo e principais consequências para o 

consumidor. 

§ Visualizar a evolução da tecnologia de conservação de alimentos até o momento atual. 

§ Perceber a grande importância da correta conservação dos alimentos para garantir sua 

segurança microbiológica bem como preservar suas qualidades sensoriais até o momento do 

consumo. 

§ Entender os mecanismos que regem os diferentes métodos de conservação de alimentos. 

§ Entender as mudanças físico-químicas, sensoriais e microbiológicas que diferentes métodos de 

conservação provocam nos alimentos. 

§ Fazer previsão sobre as consequências no alimento devido ao emprego incorreto ou insuficiente 

de métodos de conservação. 

§ Planejar e indicar os corretos métodos de conservação de alimentos para produzir alimentos 

com a qualidade necessária. 

Conteúdo Programático 

Unidade I – Introdução à microbiologia de alimentos 

- Noções gerais de microbiologia 

- Características gerais dos diferentes microrganismos 

- Introdução à microbiologia de alimentos 

Unidade II – Interações entre microrganismos e os alimentos 

Microrganismos importantes na segurança alimentar  

Contaminação e deterioração dos alimentos  

Fatores intrínsecos e extrínsecos que controlam o desenvolvimento microbiano nos alimentos 

Microrganismos indicadores 

Doenças transmitidas por alimentos (DTA) 

Padrões microbiológicos 

Unidade III – Introdução aos Princípios de Conservação de Alimentos 

Histórico da Conservação de Alimentos 
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Princípios que regem a estabilidade microbiológica e físico-química dos alimentos 

Importância da conservação dos alimentos 

Diferentes estratégias tecnológicas para retardar a deterioração dos alimentos 

Unidade IV – Métodos de conservação de alimentos 

Uso de ceras; Uso de calor; Uso do frio; Uso do sal; Uso do açúcar; Uso de aditivos; Uso de 

irradiação; Fermentação; Defumação e Uso de métodos combinados para a conservação de 

alimentos 

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 nos laboratórios de Processamento de 

alimentos e de análises microbiológicas, onde os alunos irão participar ativamente na execução dos 

procedimentos, com a finalidade de aprender na prática. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

No processo de ensino-aprendizagem, a avaliação será contínua, dinâmica e cumulativa, 

considerando as peculiaridades de cada educando. 

Indicadores avaliativos (qualitativos): 

Avaliação será individual com os seguintes objetivos: 

• Conhecer o perfil de cada educando, suas facilidades e suas principais dificuldades, suas técnicas 

de aprendizagem; 

• Adequar o ensino, considerando os objetivos propostos, às peculiaridades de cada educando; 

• Avaliar o processo de ensino-aprendizagem sobre os resultados apresentados pelos alunos. 
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Instrumentos a serem usados pelo professor (a): 

Serão 04 (três) avaliações (todas com peso 10). Serão 03 (três) provas teóricas contendoquestões 

objetivas e dissertativas; e mais 01 (uma) avaliação englobando notas de seminários, questionários, 

participação nas aulas práticas, etc. 

Critérios: Será considerada principalmente a evolução do conhecimento pelos alunos, pelo acúmulo de 

informações associado à capacidade de argumentação técnica sobre os temas trabalhados na disciplina. 

Outro critério será 75% de frequência. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel, retroprojetor, computador, livros, dvd, artigos científicos, equipamentos de 

processamento de produtos de origem vegetais, matéria prima (fruta) e insumos. 
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