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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologia de Vegetais 

Curso: Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio 

Série: 2º Ano 

Carga Horária: 120h/a (100 h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Matérias primas de frutas e hortaliças. Fatores associados à colheita de frutas e 

hortaliças. Tecnologias aplicadas e conservação pós-colheita. Operações unitárias para 

frutas e hortaliças. Processamento de frutas e hortaliças e seu controle de qualidade.  

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

 

· Capacitar ao aluno a executar os principais processos destinados a elaboração de 

conservas de frutas e hortaliças, bem como a controlar a qualidade dos produtos 

obtidos. 

Objetivos Específicos 

§ Compreender a importância das frutas e hortaliças na agroindústria; 

§ Entender detalhadamente o processo de maturação de frutas e hortaliças; 

§ Indicar os melhores sistemas de transporte e preparação da matéria-prima para o 

processamento; 

§ Elaborar os principais produtos derivados de frutas e hortaliças: geleias, doces em 

massa, polpa de frutas, frutas e hortaliças minimamente processadas, frutas e 

hortaliças congeladas e desidratadas, sucos e néctares, etc. 

§ Indicar os melhores métodos de armazenamento e conservação de frutas e 

hortaliças. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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UNIDADE I – Frutas e Hortaliças 

Estrutura. Composição química e valor nutritivo. Fisiologia e bioquímica: respiração, 

maturação. 

UNIDADE II – Pré-processamento de Frutas e Hortaliças 

Obtenção da matéria prima: colheita e pré-armazenamento. Transporte e estocagem. 

Preparação da matéria prima: lavagem, seleção, pelagem, corte, inativação enzimática. 

UNIDADE III - Elaboração de polpas, sucos e néctares 

Obtenção de polpas. Métodos de elaboração de sucos. Métodos de elaboração de 

néctares. Embalagem, armazenamento e conservação. 

UNIDADE IV – Elaboração de geleias, doces em massa e saturados com açúcar. 

Definições. Funções dos constituintes básicos para a elaboração: polpa, açúcar, pectina 

e ácido. Cálculo de formulações. Métodos de elaboração: geleia, doces em massa, 

saturados com açúcar. 

Embalagem, rotulagem e estocagem. Falhas de processamento e correções. 

UNIDADE V – Processamento de Envasados 

Preparação da matéria prima. Processamento: exaustão, envasamento, tipos de 

tratamento térmico, resfriamento. Embalagem e armazenamento. Falhas de 

processamento. 

UNIDADE VI - Frutas e hortaliças fermentadas 

Preparação. Principais produtos (picles, vinho, cerveja, vinagre). Elaboração de 

produtos fermentados. Armazenamento e conservação. 

UNIDADE VII - Frutas e hortaliças pré-processadas, resfriadas e congeladas 

Etapas de preparação e elaboração (Uso do sal, aditivos, vácuo, refrigeração, 

congelação, métodos mistos, outros). Armazenamento: alterações físicas e bioquímicas. 

UNIDADE VIII - Frutas e hortaliças desidratadas 

Preparação. Processo de desidratação: natural, artificial. Processo de liofilização. 

Produtos desidratados: embalagem, perdas nutricionais, estocagem, reidratação. 

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. 
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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 frutas e hortaliças, análises físico-químicas e 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  

Avaliação da 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. 

 

Instrumentos a serem usados pelo professor: 

Serão 04 (quatro) avaliações (todas com peso 10). Serão 02 (duas) provas teóricas 

contendo questões objetivas e dissertativas; 01 (um) trabalho de pesquisa referente às 

atividades de PPI (Práticas profissionais integradas); 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. 
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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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