
 
Plano de Ensino 

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular: Higiene e Legislação de Alimentos 

Curso: Tecnologia em Alimentos 

Semestre: 4º 

Carga Horária: 50h/r Horas Teóricas: 38h/r Horas Práticas: 12h/r 

Docente Responsável: 

 

Ementa 

Conceitos de higiene alimentar e higiene industrial; contaminações em 
alimentos; os agentes e processos de limpeza e sanificação industrial. 
Aplicação de Boas Práticas de Fabricação e sistema de Análise de Perigo e 
Ponto Crítico de Controle (APPCC). Edificações; controle Integrado de Pragas; 
legislações de interesse para a indústria e/ou processadores de alimentos. 

Objetivos 

Geral 
 Compreender os processos de limpeza e higienização, bem como 

os programas e legislações que estabelecem as condições 
higiênico-sanitárias de uma indústria de alimentos e/ou 
processadores de alimentos. 

Específicos 

 Identificar as contaminações de alimentos e focos de contaminação 
durante o processamento de alimentos. 

 Fazer o processo de higienizar e sanificação de instalações e indústria 
de alimentos. 

 Conhecer as causas e efeitos de biofilmes na indústria de alimentos. 

 Desenvolver manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e os 
Procedimentos Padronizados de Higiene Operacional (PPHO). 

 Desenvolver o sistema APPCC na indústria alimentícia. 

 Identificar as legislações pertinentes as indústria de alimentos. 

Conteúdo Programático 

1. Conceitos básicos de higienização; alimento seguro; contaminação de 
alimentos; formação de biofilmes; Agentes e processos de limpeza e 
sanitização da indústria de alimentos; controle e qualidade da água. 
Prática de higienização e análises microbiológicas nos laboratórios de 
produção. 

2. Aplicação das Boas Práticas de Fabricação, Procedimentos 
Padronizados de Higiene Operacional e Sistema APPCC. Prática: 
Desenvolvimento do Manual de Boas Práticas de Fabricação e dos 
PPHO. 

3. Interpretação e aplicação das Legislações sanitárias de alimentos. 

Metodologia de Ensino 

 
 Aulas expositivas e dialogadas, uso de imagens, gráficos e vídeos.  
 Pesquisas e consultas as bibliografias, por meio de internet e livros 



 Elaboração de trabalhos e projetos 
Atividades práticas e exercícios para melhor fixação do entendimento 
dos conceitos teóricos. 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 As avaliações devem ser contínuas e sistemáticas e podem ser 
realizadas por meio de provas (teóricas e/ou práticas) com questões 
objetivas e/ou dissertativas, e/ou pelo desempenho na prática (quando 
houver). Também podem ser realizadas atividades como trabalhos  
(impressos, apresentações, exercícios; relatórios, laudos e etc). 

Recursos Necessários 

 Projetor multimídia, quadro branco, computador, livros e apostilas, 
pincéis, laser e passador de slides. Laboratórios de processamentos. 
Laboratório de microbiologia. 

Pré-Requisito 

 Microbiologia II 
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