
 

Plano de Ensino 

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular: Elaboração de Projetos Industriais 

Curso: Tecnologia em Alimentos 

Semestre: 6º 

Carga Horária: 50h/r Horas Teóricas: 50h/r Horas Práticas: 0h/r 

Docente Responsável: 

 

Ementa 

Introdução à Elaboração de Projetos Agroindustriais. Análise de mercado. 
Escolha de um processo industrial. Engenharia do projeto. Tamanho e 
localização do projeto. Estudo do arranjo físico. Seleção dos materiais e 
equipamentos para o processo. Estimativa do investimento, do custo e análise 
econômica. Elaboração e apresentação de um projeto de indústria de 
alimentos. 

Objetivos 

Geral 
Planejar, elaborar e desenvolver projetos agroindustriais, utilizando os 
conhecimentos e saberes discutidos no curso. 

Específicos 

 Conhecer e refletir sobre os processos agroindustriais e os principais 
agentes envolvidos, bem como a inter-relação entre eles. 

 Compreender e aplicar métodos e técnicas que compõem os 
complexos agroindustriais; 

 Elaborar projetos agroindustriais, conforme os métodos e técnicas 
prescritos nas legislações. 

Conteúdo Programático 

1. Análise de mercado: 
 Planejamento, implementação, tratamento, análise e interpretação de 

dados de uma pesquisa de mercado. 
 Definição do produto: matéria-prima de qualidade; consumidores, 

fornecedores e concorrência. 
2. Escolha de um processo industrial: estudo de fluxos de processamento. 
3. Tamanho e localização do projeto. 
4. Engenharia do projeto agroindustrial. 

 Estudo do arranjo físico: infraestrutura de um projeto agroindustrial. 
 Seleção dos materiais e equipamentos para o processo. 
 Instalações industriais. 
 Tratamento de resíduos agroindustriais. 

5. Estimativas de investimento, de custo e análise econômica: noções de 
viabilidade econômica para implantação de um projeto agroindustrial. 

 Influência dos investimentos fixos, dos materiais diretos, da mão de obra 
e dos custos fixos sobre o preço de venda dos produtos. 

6. Elaboração e apresentação de um projeto de indústria de alimentos. 

Metodologia de Ensino 

 Aulas expositivas teóricas dialogadas, com recursos audiovisuais  



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 

 Quadro branco e pincel, projetor multimídia.  

Pré-Requisito 

 Instalações Industriais 
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