
 

 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO  

DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

TURMA: 20201.4.872.1D 

CURSO: Tecnologia em Alimentos  

COMPONENTE CURRICULAR: Análise Físico-Química de Alimentos 

PROFESSOR: Bruno Alexandre de Araújo Sousa 

PERÍODO: 4º Período2/020.1 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a (50h/r) 

Carga cumprida: 48 h/a 

Carga a cumprir: 12 h/a 

 

TÓPICO UNIDADE 

(SIMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICOS- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO  DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1 1 *Apresentação do 

Plano Instrucional 

Para Atividades 

Não Presenciais 

 

* Introdução a 

análise de 

alimentos; Fraudes 

em alimentos; 

equipamentos e 

vidrarias em 

laboratórios. 

*Apresentar o 

cronograma 

de aulas e 

atividades e 

esclarecer 

dúvidas 

referentes a 

este novo 

formato de 

aulas 

* Capacitar o 

Arquivo 

(Webaula/ 

chat) 

Não se aplica 10/06/20

21 

a 

17/06/20

21 

 Não se aplica 9h/a 



 

 

 aluno ao 

entendimento 

sobre fraudes 

em alimentos 

*Apresentar 

os 

equipamentos 

e vidrarias 

utilizados nas 

análises. 

2 1 2 * Análise de 

alimentos: 

definição, 

classificação, 

métodos de análises 

e fatores da escolha 

dos métodos. 

*Sistema de 

garantia de 

qualidade em 

laboratórios de 

análise de 

alimentos; 

Confiabilidade dos 

resultados; 

*Ensinar o (a) 

aluno (a) a 

definição, 

classificação, 

métodos de 

análises e 

fatores da 

escolha dos 

métodos. 

*Demonstrar 

os conceitos e 

importância 

do sistema de 

garantia de 

qualidade em 

(Webaula/ 

chat) 

Arquivo 

Não se aplica 17/06/20

20 

a 

24/06/20

21 

 Não se aplica 6h/a 



 

 

Soluções padrões. 

 

laboratórios, 

assim como, 

a 

confiabilidad

e dos 

resultados. 

 

3 1 3 *Breve revisão do 

conteúdo 

*Composição 

Centesimal do 

alimentos/Valor 

energético; 

*Nutrientes da 

composição 

centesimal 

(Umidade, 

Proteínas, 

Carboidratos, 

Lipídios, Cinzas e 

Fibras) e Valor 

Calórico.  

 

*Apresentar 

os nutrientes 

da 

composição 

centesimal 

dos alimentos 

e seu valor 

energético. 

Arquivo 

Aula síncrona 

(Webaula/ 

chat) 

 

Atividade 22/07/20

20 

a 

29/07/20

21 

100 Não se aplica 6h/a 

4 1 4 * 1ª Avaliação *Aplicação 

da 1ª 

Avaliação Avaliação 29/07/20 100 Não se aplica 4h/a 



 

 

avaliação teórica 21 

a 

05/08/20

21 

5 1 5 *Umidade, sólidos 

totais e atividade de 

água em alimentos.  

* Determinação de 

Umidade/ Sólidos 

Totais/Aw 

* Demonstrar 

e determinar 

por meio do 

procedimento 

experimental 

o teor de 

umidade, 

sólidos totais 

e Aw. 

Aula síncrona 

(Webaula/ 

chat) 

Arquivo 

 

Atividade 

 

05/08/20

21 

a 

12/08/20

21 

100 Não se aplica 4h/a 

6 1 6 *Resíduo Mineral 

Fixo (RMF) em 

alimentos; 

*Determinação do 

teor de Cinzas 

* Demonstrar 

e determinar 

por meio de 

videoaula 

prática o teor 

de cinzas nos 

alimentos 

Aula síncrona 

(Webaula/ 

chat) 

Arquivo 

 

Atividade 

 

07/08/20

21 

a 

12/08/20

21 

100 Não se aplica 3h/a 

7 1 7 *Acidez e pH em * Demonstrar 

por meio de 

Aula síncrona Atividade 12/08/20 100 Não se aplica 3h/a 



 

 

alimentos; 

*Determinação da 

acidez e Valor de 

pH em alimentos. 

prática o teor 

de acidez e o 

valor de pH 

em alimentos 

(Webaula/ 

chat) 

Arquivo 

 

 21 

a 

19/08/20

21 

8 1 8 * Refratometria em 

alimentos; 

*Determinação do 

valor de sólidos 

solúveis totais em 

alimentos 

*Apresentar o 

que são e 

como se 

determina o 

ºBrix (sólidos 

solúveis em 

alimentos) 

* Demonstrar 

por meio de 

videoaula o 

procedimento 

para se 

determinar os 

sólidos 

solúveis em 

alimentos 

Aula síncrona 

(Webaula/ 

chat) 

Arquivo 

 

Atividade 19/08/20

21 

a 

26/09/20

21 

100 Não se aplica 3h/a 

9 1 9 *Determinação de 

Lipídios em 

* Demonstrar 

por meio de 

videoaula 

Aula síncrona 

(Webaula/ 

Atividade 26/09/20

21 

100 Não se aplica 3h/a 



 

 

Alimentos prática o teor 

de lipídios em 

alimentos. 

chat) 

Arquivo 

 

a 

02/09/20

21 

10 1 10 *Determinação de 

Proteínas em 

Alimentos  

* Demonstrar 

por meio de 

videoaula 

prática o teor 

de proteínas 

em alimentos 

Aula síncrona 

(Webaula/ 

chat) 

Arquivo 

 

Atividade 02/09/20

21 

a 

09/09/20

21 

100 Não se aplica 3h/a 

11 1 11 *2ª Avaliação *Aplicação 

da 2ª unidade 

Avaliação  Avaliação 

teórica 

09/09/20

21 

a 

16/09/20

21 

100  4h/a 

12 1 12 *Seminário 

Individual 

*Apresentaçã

o de um 

artigo 

cientifico 

sobre 

métodos 

Apresentação 

oral síncrona 

Seminário 16/09/20

21 

 

100 Não se aplica 4h/a 



 

 

físico-

químicos de 

análise de 

alimentos. 

 

13 1 13 *Seminário 

Individual 

*Apresentaçã

o de um 

artigo 

cientifico 

sobre 

métodos 

físico-

químicos de 

análise de 

alimentos. 

 

Apresentação 

oral síncrona 

Seminário 23/09/20

21 

 

- Não se aplica 4h/a 

14 1 14 *Seminário 

Individual 

*Apresentaçã

o de um 

artigo 

cientifico 

sobre 

métodos 

físico-

Apresentação 

oral síncrona 

Seminário 30/09/20

21 

 

- Não se aplica 4h/a 



 

 

químicos de 

análise de 

alimentos. 

 

15 1 15 *Avaliação Final *Aplicação 

da avaliação 

final 

Avaliação 

 

Avaliação 

teórica 

05/10/20

21 

100 Não se aplica 3h/a 

 * Planejamento do 1º semestre. 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem 

A1 (Nota da 1ª Avaliação) 

A2 (Nota da 2ª Avaliação) 

A3 (Nota do seminário) 

A4 (Média das atividades): Média = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7)/7 

O cálculo para a obtenção da média da disciplina é feito da seguinte maneira: 

Média = (A1 + A2 + A3 + A4)/4 

Pontos 

1º Semestre: 

AV1: 100 pontos 

AV2: 100 pontos 

Seminário: 100 pontos 

Atividades: 100 pontos 

Avaliação final: 100 pontos 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação.   

Assinatura do Docente:  



 

 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 



ANEXO I 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

TURMA: 20211.4.872.1D 

CURSO: TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 

COMPONENTE CURRICULAR: EMBALAGEM DE ALIMENTOS 

PROFESSORA: JULIANA MARIA GUEDES DE OLIVEIRA 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 100% (50h/a) 60 aulas 

 

 
TÓPICO 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 

 
AULA 

 

 
TEMA 

 

 
OBJETIVOS 

 
RECURSOS DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

 
INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

 

 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

 
CARGA - HORÁRIA 

(h/a) 

 

- 
- - 

Apresentação do 

plano instrucional 
-  

Plataforma moodle 

 

 
- 

 
19/05 

 

 
- 

 

 
- 

 

- 
 

   
Ambientação/ 

Interagir com os alunos da turma e apresentar como se dará 

a disciplina nesse período de atividades remotas. 

 

 
     

 
1 

 

2021.1 

(UNIDADE 1) 

 

 
1º 

Introdução a 

Embalagem de 

alimentos 

(Embalagens: 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) e 

outros 

- 

 

 
26/05 a 

01/06/21 

 

 
- 

 

 
- 

 

4 h/a 

 

   Aspectos Iniciais)  
     

 

2 

 

2021.1 

(UNIDADE 1) 

 

 
2º 

 

Embalagem 

Aspectos Iniciais 
 

Estudar embalagem de alimentos e sua importância. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) e 

outros 

- 

 

 

02/06 a 

08/06/21 

 

 
- 

 

 
- 

 
4 h/a 

 

 

3 

 

2021.1 

(UNIDADE 1) 

 

 
1º 

 

Estabilidade dos 

Alimentos 

Envasados 

 

 
Conhecer os fatores que afetam a estabilidade. 

Conhecer as alterações que podem ocorrer nos alimentos. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 

 

09/06 a 

15/06/21 

 

 
- 

 

 
- 

 
4 h/a 

 



 

 

4 

 
 

2021.1 

(UNIDADE 1) 

 

 
1º 

 

Propriedade

das 

Embalagens 

Conhecer todas as propriedades das embalagens de acordo 
com cada material utilizado para confecção da mesma. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

 
 

- 

 
 

16/06 a 

20/07/21 

 

- 

 

 
- 

 
4 h/a 

 

 

5 

 

2021.1 

(UNIDADE 1) 

 

 
1º Sistemas de 

Embalagens 
Conhecer os sistemas de composição gasosa das embalagens. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 
 

 

21/07 a 

27/07/21 

 

- 
 

 

 
- 

 
4 h/a 

 

 

6 

 

2021.1 

(UNIDADE 2) 

 

 
2º Sistemas de 

Embalagens 
Conhecer os sistemas de embalagens ativas e inteligentes 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) e 

outros 

 

Questionário 

 

28/07 a 

03/08/21 

 

 
100 

 

 
- 

 
4 h/a 

 

 

7 

 
 

2021.1 

(UNIDADE 2) 

 

 
1º Embalagens 

 plásticas 

Conhecer os tipos de materiais plásticos e suas 
características. 

 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

 
 

- 

 
 

04/08 

a 10/08/21 

 

- 

 

 
- 

 
4 h/a 

 

 

8 

 
 

2021.1 

(UNIDADE 2) 

 

 

1º 
Embalagens  

metálicas 

Conhecer os materiais utilizados nas embalagens metálicas, 

suas propriedades de características. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) e 

outros 

 
 

- 

 
 

11/08 a 

17/08/21 

 

 

- 

 

 

- 

 
4 h/a 

 

9 2021.1 

 
 

Revisão do 

conteúdo 
.- 

Material em texto 

para atividade 

 

Atividade 

 

21/08 

Sábado 

letivo 

50 

 4 h/a 

 

 

10 

 
 

2021.1 

(UNIDADE 2) 

 

 
2º 

Embalagens 

metálicas 
 

Conhecer os materiais utilizados nas embalagens metálicas, suas 
propriedades de características 

 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

 
 

- 

 
 

18/08 

a 24/08/21 

 

 
- 

 

 
- 

 
4 h/a 

 



11 2021.1 

 

 

Embalagens 

comestíveis 

  Materiais que podem ser utilizados. 

Importância de se investir em embalagens comestíveis. 
Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 

28/08 

Sábado 

letivo 

- - 

4 h/a 

 

12 
2021.1 

(UNIDADE 2)  
1º 

Embalagens de 

Vidro 

Conhecer o vidro como embalagem, suas propriedades e 

características. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 
 

25/08 a 

31/08/21 

 
- 

 
- 

4 h/a 

 

13 
2021.1 

 

1º 

Embalagens 

celulósicas 
 

Conhecer os materiais e fontes celulósicas. 

Conhecer os tipos de embalagens celulósicas. 

 

 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 01/09 a 

06/09/21 
- - 

3 h/a 

 

14 
2021.1 

 1º 
Embalagens 

flexíveis 

Definição e classificação das embalagens flexíveis, matérias- 

primas utilizadas para confecção e suas propriedades. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 
04/09 

Sábado 

letivo 

- - 

3 h/a 

 

15 
2021.1 

 1º 
Migração de 

substâncias químicas 

Conhecer os tipos de interação embalagem-alimento e como 
ocorre. 

 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

Questionário 15/09 a 

21/09/21 

 

100 
- 

3 h/a 

 

16 
2021.1 

 1º 
Rotulagem 

de Alimentos 

Conhecer os principais erros em rotulagem 

Conhecer as legislações e órgãos que regurlamentam a 

rotulagem de alimentos 

A importância da rotulagem 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

Atividade 22/09 a 

28/09/21 
50 - 

3 h/a 

 



 

 
17 

2021.1 

UNIDADE 

FINAL 

 

 

 

Atividades Finais 

 
Realizar a atividade de conclusão final da disciplina para 

aqueles alunos que não conseguiram ser aprovados na etapa 1. 

 
Atividade no moodle 

 

Questionário 

 

01/10/2021 

 

100 

 

- 

 

- 

 

 
 

 

 * Planejamento de 2021.1 
 

 

 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem 300 Pontos (sendo 300 pontos de atividades individuais e 0 pontos de atividades colaborativas) 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

Atividades Online: até 300 pontos, dos quais: 

• Atividades Colaborativas (AC): até 0 pontos 

• Atividades Individuais (AI): até 300 pontos 

O cálculo para a obtenção da Média do Curso é feito da seguinte maneira: Média= (AC + AI) 

Assinatura do Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 



ANEXO I 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

TURMA: 20211.4.872.1D 

CURSO: TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 

COMPONENTE CURRICULAR: EMBALAGEM DE ALIMENTOS 

PROFESSORA: JULIANA MARIA GUEDES DE OLIVEIRA 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA (% a definir): 100% (50h/a) 60 aulas 

 

 
TÓPICO 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 

 
AULA 

 

 
TEMA 

 

 
OBJETIVOS 

 
RECURSOS DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

 
INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

 

 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

 
CARGA - HORÁRIA 

(h/a) 

 

- 
- - 

Apresentação do 

plano instrucional 
-  

Plataforma moodle 

 

 
- 

 
19/05 

 

 
- 

 

 
- 

 

- 
 

   
Ambientação/ 

Interagir com os alunos da turma e apresentar como se dará 

a disciplina nesse período de atividades remotas. 

 

 
     

 
1 

 

2021.1 

(UNIDADE 1) 

 

 
1º 

Introdução a 

Embalagem de 

alimentos 

(Embalagens: 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) e 

outros 

- 

 

 
26/05 a 

01/06/21 

 

 
- 

 

 
- 

 

4 h/a 

 

   Aspectos Iniciais)  
     

 

2 

 

2021.1 

(UNIDADE 1) 

 

 
2º 

 

Embalagem 

Aspectos Iniciais 
 

Estudar embalagem de alimentos e sua importância. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) e 

outros 

- 

 

 

02/06 a 

08/06/21 

 

 
- 

 

 
- 

 
4 h/a 

 

 

3 

 

2021.1 

(UNIDADE 1) 

 

 
1º 

 

Estabilidade dos 

Alimentos 

Envasados 

 

 
Conhecer os fatores que afetam a estabilidade. 

Conhecer as alterações que podem ocorrer nos alimentos. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 

 

09/06 a 

15/06/21 

 

 
- 

 

 
- 

 
4 h/a 

 



 

 

4 

 
 

2021.1 

(UNIDADE 1) 

 

 
1º 

 

Propriedade

das 

Embalagens 

Conhecer todas as propriedades das embalagens de acordo 
com cada material utilizado para confecção da mesma. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

 
 

- 

 
 

16/06 a 

20/07/21 

 

- 

 

 
- 

 
4 h/a 

 

 

5 

 

2021.1 

(UNIDADE 1) 

 

 
1º Sistemas de 

Embalagens 
Conhecer os sistemas de composição gasosa das embalagens. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 
 

 

21/07 a 

27/07/21 

 

- 
 

 

 
- 

 
4 h/a 

 

 

6 

 

2021.1 

(UNIDADE 2) 

 

 
2º Sistemas de 

Embalagens 
Conhecer os sistemas de embalagens ativas e inteligentes 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) e 

outros 

 

Questionário 

 

28/07 a 

03/08/21 

 

 
100 

 

 
- 

 
4 h/a 

 

 

7 

 
 

2021.1 

(UNIDADE 2) 

 

 
1º Embalagens 

 plásticas 

Conhecer os tipos de materiais plásticos e suas 
características. 

 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

 
 

- 

 
 

04/08 

a 10/08/21 

 

- 

 

 
- 

 
4 h/a 

 

 

8 

 
 

2021.1 

(UNIDADE 2) 

 

 

1º 
Embalagens  

metálicas 

Conhecer os materiais utilizados nas embalagens metálicas, 

suas propriedades de características. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) e 

outros 

 
 

- 

 
 

11/08 a 

17/08/21 

 

 

- 

 

 

- 

 
4 h/a 

 

9 2021.1 

 
 

Revisão do 

conteúdo 
.- 

Material em texto 

para atividade 

 

Atividade 

 

21/08 

Sábado 

letivo 

50 

 4 h/a 

 

 

10 

 
 

2021.1 

(UNIDADE 2) 

 

 
2º 

Embalagens 

metálicas 
 

Conhecer os materiais utilizados nas embalagens metálicas, suas 
propriedades de características 

 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

 
 

- 

 
 

18/08 

a 24/08/21 

 

 
- 

 

 
- 

 
4 h/a 

 



11 2021.1 

 

 

Embalagens 

comestíveis 

  Materiais que podem ser utilizados. 

Importância de se investir em embalagens comestíveis. 
Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 

28/08 

Sábado 

letivo 

- - 

4 h/a 

 

12 
2021.1 

(UNIDADE 2)  
1º 

Embalagens de 

Vidro 

Conhecer o vidro como embalagem, suas propriedades e 

características. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 
 

25/08 a 

31/08/21 

 
- 

 
- 

4 h/a 

 

13 
2021.1 

 

1º 

Embalagens 

celulósicas 
 

Conhecer os materiais e fontes celulósicas. 

Conhecer os tipos de embalagens celulósicas. 

 

 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 01/09 a 

06/09/21 
- - 

3 h/a 

 

14 
2021.1 

 1º 
Embalagens 

flexíveis 

Definição e classificação das embalagens flexíveis, matérias- 

primas utilizadas para confecção e suas propriedades. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 
04/09 

Sábado 

letivo 

- - 

3 h/a 

 

15 
2021.1 

 1º 
Migração de 

substâncias químicas 

Conhecer os tipos de interação embalagem-alimento e como 
ocorre. 

 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

Questionário 15/09 a 

21/09/21 

 

100 
- 

3 h/a 

 

16 
2021.1 

 1º 
Rotulagem 

de Alimentos 

Conhecer os principais erros em rotulagem 

Conhecer as legislações e órgãos que regurlamentam a 

rotulagem de alimentos 

A importância da rotulagem 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

Atividade 22/09 a 

28/09/21 
50 - 

3 h/a 

 



 

 
17 

2021.1 

UNIDADE 

FINAL 

 

 

 

Atividades Finais 

 
Realizar a atividade de conclusão final da disciplina para 

aqueles alunos que não conseguiram ser aprovados na etapa 1. 

 
Atividade no moodle 

 

Questionário 

 

01/10/2021 

 

100 

 

- 

 

- 

 

 
 

 

 * Planejamento de 2021.1 
 

 

 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem 300 Pontos (sendo 300 pontos de atividades individuais e 0 pontos de atividades colaborativas) 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. As avaliações são categorizadas e pontuadas da seguinte maneira: 

Atividades Online: até 300 pontos, dos quais: 

• Atividades Colaborativas (AC): até 0 pontos 

• Atividades Individuais (AI): até 300 pontos 

O cálculo para a obtenção da Média do Curso é feito da seguinte maneira: Média= (AC + AI) 

Assinatura do Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 



 

 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO  

DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

TURMA: 20201.4.872.1D 

CURSO: Tecnologia em Alimentos  

COMPONENTE CURRICULAR: Análise Físico-Química de Alimentos 

PROFESSOR: Bruno Alexandre de Araújo Sousa 

PERÍODO: 4º Período2/020.1 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a (50h/r) 

 

TÓPICO UNIDADE 

(SIMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICOS- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO  DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1 1 *Apresentação do 

Plano Instrucional 

Para Atividades 

Não Presenciais 

 

* Introdução a 

análise de 

alimentos; Fraudes 

em alimentos; 

equipamentos e 

vidrarias em 

laboratórios. 

 

*Apresentar o 

cronograma 

de aulas e 

atividades e 

esclarecer 

dúvidas 

referentes a 

este novo 

formato de 

aulas 

* Capacitar o 

aluno ao 

entendimento 

Arquivo 

Vídeoaula 

síncrona 

Não se aplica 10/06/20

21 

a 

17/06/20

21 

 Não se aplica 9h/a 



 

 

sobre fraudes 

em alimentos 

*Apresentar 

os 

equipamentos 

e vidrarias 

utilizados nas 

análises. 

2 1 2 * Análise de 

alimentos: 

definição, 

classificação, 

métodos de análises 

e fatores da escolha 

dos métodos. 

*Sistema de 

garantia de 

qualidade em 

laboratórios de 

análise de 

alimentos; 

Confiabilidade dos 

resultados; 

Soluções padrões. 

*Ensinar o (a) 

aluno (a) a 

definição, 

classificação, 

métodos de 

análises e 

fatores da 

escolha dos 

métodos. 

*Demonstrar 

os conceitos e 

importância 

do sistema de 

garantia de 

qualidade em 

laboratórios, 

assim como, 

Aula síncrona 

Arquivo 

Não se aplica 17/06/20

20 

a 

24/06/20

21 

 Não se aplica 6h/a 



 

 

 a 

confiabilidad

e dos 

resultados. 

 

3 1 3 *Breve revisão do 

conteúdo 

*Composição 

Centesimal do 

alimentos/Valor 

energético; 

*Nutrientes da 

composição 

centesimal 

(Umidade, 

Proteínas, 

Carboidratos, 

Lipídios, Cinzas e 

Fibras) e Valor 

Calórico.  

 

*Apresentar 

os nutrientes 

da 

composição 

centesimal 

dos alimentos 

e seu valor 

energético. 

Arquivo 

Aula síncrona 

 

Atividade 22/07/20

20 

a 

29/07/20

21 

100 Não se aplica 6h/a 

4 1 4 * 1ª Avaliação *Aplicação 

da 1ª 

avaliação 

Avaliação Avaliação 

teórica 

29/07/20

21 

100 Não se aplica 4h/a 



 

 

a 

05/08/20

21 

5 1 5 *Umidade, sólidos 

totais e atividade de 

água em alimentos.  

* Determinação de 

Umidade/ Sólidos 

Totais/Aw 

* Demonstrar 

e determinar 

por meio do 

procedimento 

experimental 

o teor de 

umidade, 

sólidos totais 

e Aw. 

Aula síncrona 

Vídeoaula 

Arquivo 

 

Atividade 

 

05/08/20

21 

a 

12/08/20

21 

100 Não se aplica 4h/a 

6 1 6 *Resíduo Mineral 

Fixo (RMF) em 

alimentos; 

*Determinação do 

teor de Cinzas 

* Demonstrar 

e determinar 

por meio de 

videoaula 

prática o teor 

de cinzas nos 

alimentos 

Aula síncrona 

Vídeoaula 

Arquivo 

 

Atividade 

 

07/08/20

21 

a 

12/08/20

21 

100 Não se aplica 3h/a 

7 1 7 *Acidez e pH em 

alimentos; 

*Determinação da 

* Demonstrar 

por meio de 

prática o teor 

de acidez e o 

Aula síncrona 

Vídeoaula 

Atividade 

 

12/08/20

21 

100 Não se aplica 3h/a 



 

 

acidez e Valor de 

pH em alimentos. 

valor de pH 

em alimentos 

Arquivo 

 

a 

19/08/20

21 

8 1 8 * Refratometria em 

alimentos; 

*Determinação do 

valor de sólidos 

solúveis totais em 

alimentos 

*Apresentar o 

que são e 

como se 

determina o 

ºBrix (sólidos 

solúveis em 

alimentos) 

* Demonstrar 

por meio de 

videoaula o 

procedimento 

para se 

determinar os 

sólidos 

solúveis em 

alimentos 

Aula síncrona 

Vídeoaula 

Arquivo 

 

Atividade 19/08/20

21 

a 

26/09/20

21 

100 Não se aplica 3h/a 

9 1 9 *Determinação de 

Lipídios em 

Alimentos 

* Demonstrar 

por meio de 

videoaula 

prática o teor 

Aula síncrona 

Vídeoaula 

Arquivo 

Atividade 26/09/20

21 

a 

100 Não se aplica 3h/a 



 

 

de lipídios em 

alimentos. 

 02/09/20

21 

10 1 10 *Determinação de 

Proteínas em 

Alimentos  

* Demonstrar 

por meio de 

videoaula 

prática o teor 

de proteínas 

em alimentos 

Aula síncrona 

Vídeoaula 

Arquivo 

 

Atividade 02/09/20

21 

a 

09/09/20

21 

100 Não se aplica 3h/a 

11 1 11 *2ª Avaliação *Aplicação 

da 2ª unidade 

Avaliação  Avaliação 

teórica 

09/09/20

21 

a 

16/09/20

21 

  4h/a 

12 1 12 *Seminário 

Individual 

*Apresentaçã

o de um 

artigo 

cientifico 

sobre 

métodos 

físico-

químicos de 

análise de 

Apresentação 

oral síncrona 

Seminário 16/09/20

21 

 

100 Não se aplica 4h/a 



 

 

alimentos. 

 

13 1 13 *Seminário 

Individual 

*Apresentaçã

o de um 

artigo 

cientifico 

sobre 

métodos 

físico-

químicos de 

análise de 

alimentos. 

 

Apresentação 

oral síncrona 

Seminário 23/09/20

21 

 

100 Não se aplica 4h/a 

14 1 14 *Seminário 

Individual 

*Apresentaçã

o de um 

artigo 

cientifico 

sobre 

métodos 

físico-

químicos de 

análise de 

alimentos. 

Apresentação 

oral síncrona 

Seminário 30/09/20

21 

 

100 Não se aplica 4h/a 



 

 

 

15 1 15 *Avaliação Final *Aplicação 

da avaliação 

final 

Avaliação 

 

Avaliação 

teórica 

05/10/20

21 

100 Não se aplica 3h/a 

 * Planejamento do 1º semestre. 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem 

A1 (Nota da 1ª Avaliação) 

A2 (Nota da 2ª Avaliação) 

A3 (Nota do seminário) 

A4 (Média das atividades): Média = ƩAn/n 

O cálculo para a obtenção da média da disciplina é feito da seguinte maneira: 

Média = (A1 + A2 + A3 + A4)/4 

Pontos 

1º Semestre: 

A1: 100 pontos 

A2: 100 pontos 

A3: 100 pontos 

A4: 100 pontos 

 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação.   

Assinatura do Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 20211.4.872.1D, Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, Matriz 141, 4º Período, Diurno 

CURSO: 872 - Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR:  47481 - TEC.1005 - Higiene e Legislação de Alimentos 

PROFESSOR(A): DALANY MENEZES OLIVEIRA 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA: 50h/60 aulas 

 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

0 0  1 Ambientação e 

apresentação do plano 

instrucional. Formação de 

grupos para seminários 

 

Conhecer a dinâmica da 

disciplina para 

acompanhamento do 

período. 

Aula meet 

Síncrona e 

Material de 

leitura 

 Não se aplica 31/05/2021  Não se aplica Não se aplica  3h/a 

1 1 2 Conceitos básicos de 

higienização 

Entender os conceitos 

básicos utilizados na 

indústria de alimentos 

referente as atividades de 

higienização. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Não se aplica 07/06/2021  Não se aplica Não se aplica 3h/a 

2 1  3 Alimento seguro e 

contaminação de 

alimentos 

Reconhecer quando um 

alimento pode ser 

denominado seguro e os 

tipos de contaminantes 

que podem ocorrer 

durante o processamento 

dos alimentos. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Não se aplica 12/06/2021  Não se aplica Não se aplica  4h/a 



Aprender a evitar as 

contaminações nos 

alimentos. 

3 1  4 Formação de biofilmes Conhecer os meios de 

formação de biofilmes na 

indústria de alimentos. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

 Questionário 

para o 

conteúdo das 

aulas 2, 3 e 4. 

14/07/2021 

à 

02/08/2021 

50 Não se aplica  3h/a 

4 1 5 Agentes e processos de 

limpeza e 

sanitização da indústria de 

alimentos 

Compreender a 

utilização dos agentes de 

limpezas na indústria e as 

suas aplicações para cada 

tipo de sujidades.  

Material 

das aulas 

passadas 

Não se aplica 26/07/2021  Não se aplica Não se aplica 4h/a 

5 1 6 Agentes e processos de 

limpeza e 

sanitização da indústria de 

alimentos 

Identificar os diferentes 

tipos de processos de 

higienização na indústria 

de alimentos. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Debate com 

nota 

02/08/2021 Não se aplica 100 4h/a 

6 1 7 Controle e qualidade da 

água 

Conhecer os processos 

de controle de qualidade 

da água na indústria de 

alimentos, utilizadas na 

higienização os 

ambientes de 

processamentos, dos 

utensílios e 

equipamentos. Assim 

como também a 

qualidade da água para o 

processamento dos 

alimentos. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Questionário 07/08/2021 

a 

30/08/2021 

50 Não se aplica 3h/a 



7 1 8 Prática de higienização e 

análises microbiológicas 

nos laboratórios de 

Produção. 

Compreender o processo 

de higienização de 

utensílios e 

equipamentos do 

laboratório de 

processamento. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Não se aplica 09/08/2021 Não se aplica Não se aplica 4h/a 

8 1 9 Prática de higienização e 

análises microbiológicas 

nos laboratórios de 

Produção. 

Compreender o método 

de verificação da 

eficiência de 

Higienização pela 

análise microbiológica.  

Material 

das aulas 

passadas 

Não se aplica 14/08/2021  Não se aplica Não se aplica 4h/a 

9 2 10 Aplicação das Boas 

Práticas de Fabricação 

Entender os elementos 

que compõem a 

elaboração do manual de 

Boas Práticas de 

Fabricação. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Não se aplica 16/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

10 2 11 Aplicação das Boas 

Práticas de Fabricação 

Aprender a elaborar o 

manual que é o 

instrumentos de uma 

empresa na qual trabalha 

com  alimentos.. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Não se aplica 23/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

11 2 12 Procedimentos 

Padronizados de Higiene 

Operacional 

Compreender o 

desenvolvimento de 

elaboração dos 

formulários dos PPHO  

Material 

das aulas 

passadas 

Não se aplica 30/08/2021  Não se aplica Não se aplica 3h/a 

12 2 13 Sistema APPCC Reconhecer os princípios 

do sistema APPCC. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Não se aplica 04/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 



13 2 14 Sistema APPCC Aplicar o sistema 

APPCC no 

processamento de 

alimentos da indústria. 

Aula meet 

Síncrona 

Material de 

leitura 

Fórum 06/09/2021  

a 

20/09/2021 

Não se aplica 100 3h/a 

14 2 15 Desenvolvimento do 

Manual de Boas Práticas 

de Fabricação e dos 

PPHO 

Aplicar os 

conhecimentos da 

elaboração do manual de 

BPF 

Vídeo aula 

e Material 

de Leitura 

Não se aplica 13/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

15 2 16 Desenvolvimento do 

Manual de Boas Práticas 

de Fabricação e dos 

PPHO 

Compreender o processo 

de elaboração do Manual 

de BPF. 

Vídeo aula 

e Material 

de Leitura 

Seminário 18/09/2021 Não se aplica 100 4 h/a 

16 3 17 Interpretação e aplicação 

das Legislações sanitárias 

de alimentos. 

Entender as legislações 

que norteiam as 

indústrias de alimentos. 

Vídeo aula 

e 

Material de 

Leitura 

Não se aplica 20/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

17 3 18 Interpretação e aplicação 

das Legislações sanitárias 

de alimentos. 

Entender as legislações 

que norteiam as 

indústrias de alimentos. 

Vídeo aula 

e 

Material de 

Leitura 

Questionário 27/09/2021 

a 

29/09/2021 

100 Não se aplica 3 h/a 

18 0 19 Prova Final Compreender os 

conteúdos do período 

para aplicar na indústria 

de alimentos 

Todo o 

material do 

período 

Questionário 01/10/2021 

a 

05/10/2021 

100 Não se aplica 0 

 * Planejamento de 1 semestre.  

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem nos dois Bimestres Pontos 600 

Atividades on-line Σ até 100 pontos dos dois Bimestres 

 Atividades Colaborativas (AC): Σ até 300 pontos 

Nota 1 (N1) = 300/3 

 Atividades Individuais (AI): Σ até 200 pontos   

Sendo 200 Individuais 

300 Colaborativas 

100 Prova Final 



Nota 2 (N2) = 200/2 

Média (N1 + N2)/2 

Se não atingir 70 pontos o aluno irá realizar questionário de Prova Final de todo o conteúdo do período valendo nota máxima 100. 

 

Assinatura do Docente: 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 



 
 

PLANO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

PRÁTICAS NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 20211.4.872.1D, Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, Matriz 141, 4º 

Período, Diurno 

CURSO: 872 - Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR:  47481 - TEC.1005 - Higiene e Legislação de Alimentos 

CARGA HORÁRIA: 50 h – 38 h Teorias e 12 h Práticas (60 aulas - 46 Teorias e 14 Práticas). 

PERÍODO: 2021.1 

PROFESSOR(A): Dalany Menezes Oliveira 

 

1. Apresentação da disciplina 

A disciplina de Higiene e Legislação de Alimentos é uma disciplina de 50 (cinquenta) 

horas relógio que equivale a 60 (sessenta) aulas de 50 (cinquenta) minutos. Dessas 60 aulas 46 

aulas são de teorias e 14 aulas são práticas, conforme descrito na ementa da disciplina presente 

no Projeto Pedagógico do Curso página 104. 

 

2. Justificativa 

Com o novo momento que o Brasil e o Mundo estão passando em 2020, em que se faz 

necessário o isolamento social provocado pela Pandemia causada pela Covid-19 decorrente do 

novo corona vírus, o ensino teve que passar por adequações, dentre essas, estão as atividades 

não presencias. 

Pensando nas 14 aulas práticas, e respaldada pelo Ofício Circular 49/2020 - 

PRE/Reitoria/IFPB onde diz:  

“Conforme a Portaria nº 544/2020, em caráter de excepcionalidade, a 

oferta dos componentes curriculares dos cursos presenciais pode ser substituída 

por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias 

de informação e comunicação ou outros meios convencionais. Essa substituição 

pode ser aplicada às atividades de práticas profissionais de estágio ou 

componentes curriculares práticos que utilizem laboratórios especializados, 

desde que as Diretrizes Curriculares Nacionais específicas dos cursos não 

apresentem restrições para tal substituição. Exclusivamente para essas 

atividades acadêmicas, devem ser apresentados Planos de Trabalhos específicos, 



 
 

com descrição detalhada sobre a forma de oferta e aprovação dos planos pelo 

Colegiado do Curso.” 

Desta forma, este Plano de Trabalho (PT) apresenta o detalhamento para 12 aulas 

práticas e 2 aulas restante será convertido em teoria, pois estas aulas quando realizadas 

presencial eram desenvolvidas análises microbiológicas em Laboratório de Microbiologia de 

Alimentos, para verificar o desenvolvimento dos microrganismos nas superfícies de 

equipamentos e utensílios, as quais foram realizados os testes de Swab, e assim essas duas aulas 

será convertida em teoria.  

As 12 aulas práticas serão apresentadas na forma de vídeo com o passo a passo de como 

elaborar realizar a higienização dos utensílios e equipamentos do laboratório de 

processamentos Vegetais do setor da Agroindústria e estarão disponíveis conforme a proposta 

em cada tópico apresentado no Plano Instrucional (PI). Essas práticas serão propostas 

remotamente, pois acredita-se que como não envolve muitas operações de processamento da 

matéria-prima, a aprendizagem dos discentes não será prejudicada, além disso ao retorno do 

presencial eles irão cursar a disciplina de Microbiologia 2 reforçando todo o aprendizado de 

forma remota. Outras aulas práticas será uma visita próximo a residência dos estudantes, em 

local que processa alimentos, onde eles irão aplicar um questionário (Check List) para em 

seguida fazer um Plano de ação e montar o Manual de Boas Práticas de Fabricação. 

 

3. Quantidade de práticas 

Serão desenvolvidas 3 práticas com carga horária de 4 horas aulas. 

 

4. Periodicidade de realização das práticas 

As práticas foram propostas no PI para serem realizadas ao final das unidades teóricas 

iniciando no dia 9 e 14 de agosto de 2021 e finalizando em 13 de setembro de 2021, onde serão 

inseridas na plataforma Moodle. 

 

5. Conteúdo 

• Prática 1 – Higienização de utensílios e equipamentos 

Tema: Diferentes métodos de higienização (Manual com e sem auxílio  

• Prática 2 – Teste Swab 

Tema:  Validação da higienização dos equipamentos e utensílios 

• Prática 3 – Manual de Boas Práticas 



 
 

Tema: Desenvolvimento do Manual de Boas Práticas com visita in loco aplicando check 

list, plano de ação e confecção do Manual.  

 

6. Metodologias 

 

Prática 1 – Higienização de utensílios e equipamentos 

Objetivo 

Realizar a higienização de utensílios com o método de higienização manual com auxílio 

e manual por imersão. 

Material necessário 

- Utensílios do laboratório de processamento 

- Detergente 

- Hipoclorito de sódio 

- Baldes  

- Esponja e escovas 

Procedimentos 

Higienização Manual com auxílio 

Os utensílios ou partes dos equipamentos que foram desmontados passarão pela 

remoção da maior quantidade de material não fortemente aderido à superfície. 

Em seguida aplica a solução detergente com um auxílio de escovas ou das esponjas. 

Enxague e em seguida levar para a sanitização com hipoclorito de sódio. 

Enxague para retirada do excesso do sanitizante 

Deixar secar em local (suporte) adequado. 

Higienização Manual por imersão 

Os utensílios ou as partes de equipamentos passarão pela remoção física de resíduos 

sólidos não aderidos fortemente à superfície. 

Pré-enxague com água morna (40 – 50 °C) por alguns segundos 

Imersão das peças na solução detergente apropriada por 15 a 30 min, à temperatura de 

40 – 50°C. 

Limpeza por escovação das superfícies. 

Enxague com água quente por alguns segundos. 

Sanitização com agente clorado por 15 min à temperatura ambiente 

Deixar secar em local (suporte) adequado. 



 
 

Observações 

Para a prática 2 serão utilizadas as superfícies dos utensílios e equipamentos usados na 

prática 1, sendo feita a análise antes da higienização e depois do processo. 

 

Prática 2 – Teste Swab 

Objetivo 

Validar a eficiência das higienizações realizadas na Prática 1. 

Material necessário 

- Utensílios do laboratório de processamento antes e após a higienização 

- Cotonete (swab) 

- Tubos de rosca  

- Solução de enxague tamponada 

Procedimentos 

Passar o cotonete nas áreas (5 áreas) de cada utensílio, em seguida coloca-se o cotonete 

em solução e corta-se o bastão, deixando a cabeça do cotonete no tubo, acondicionar sob 

refrigeração até o momento da análise. 

Antes de iniciar a análise agitar a solução de enxágue, em seguida plaquear 1 ou 0,1 ml 

da solução rinse. Incubar a 32 - 35°C por 48 horas, contar e calcular por área de 50cm2. 

 

Prática 3 – Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

Objetivo 

Elaborar o manual de BPF de um estabelecimento que manipula e/ou processa 

alimentos. 

Material necessário 

- Papel 

 - Caneta 

- Equipamento para registro de fotos 

- Prancheta 

Procedimentos 

 Ao selecionar o estabelecimento que irá fazer a visita, atentar aos protocolos de 

segurança no combate a Covid-19. Após a escolha procurar a legislação pertinente aquele tipo 

de estabelecimento. Imprimir o check-list que está na norma selecionada. Fazer a visita in loco 



 
 

anotando no formulário de check-list o que está sendo observado, neste momento é interessante 

registrar com fotos também. 

 Ao finalizar esta visita in loco os estudantes irão verificar os dados obtidos para fazer 

um plano de ação para o estabelecimento, em cima das observações que não estavam de acordo 

com o estabelecido na legislação. Preencher o formulário de Plano de Ação estabelecendo 

metas e os recursos que serão necessários, realizar a entrega deste material ao proprietário. 

 Após essas etapas, deve-se elaborar o manual de BPF dos estabelecimentos, 

contemplando pelo menos uma etapa de processamento de um dos produtos nos quais eles 

produzem. 

 O resultado dessa atividade deverá ser apresentado em seminário, em um momento 

virtual. 

 Observação: Essa prática será realizada pelo discente, com a orientação do professor da 

disciplina, no máximo dois alunos por grupo, e a visita em horário que não haja aglomeração. 

 

7. Recursos didáticos 

Serão realizados gravação de vídeos no laboratório de processamento de frutas e 

hortaliças e laboratório de microbiologia, onde os vídeos serão formatados e disponibilizados 

para os alunos na plataforma Moodle juntamente com o material de leitura contendo todo o 

roteiro das práticas. 

 

8. Avaliação 

Das aulas práticas gravadas no laboratório não serão cobradas atividades, no entanto, 

da parte da visita em um estabelecimento.  

 

9. Referências 
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PLANO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

PRÁTICAS NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 20211.4.872.1D, Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, Matriz 141, 4º 

Período, Diurno 

CURSO: 872 - Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR:  47481 - TEC.1005 - Higiene e Legislação de Alimentos 

CARGA HORÁRIA: 50 h – 38 h Teorias e 12 h Práticas (60 aulas - 46 Teorias e 14 Práticas). 

PERÍODO: 2021.1 

PROFESSOR(A): Dalany Menezes Oliveira 

 

1. Apresentação da disciplina 

A disciplina de Higiene e Legislação de Alimentos é uma disciplina de 50 (cinquenta) 

horas relógio que equivale a 60 (sessenta) aulas de 50 (cinquenta) minutos. Dessas 60 aulas 46 

aulas são de teorias e 14 aulas são práticas, conforme descrito na ementa da disciplina presente 

no Projeto Pedagógico do Curso página 104. 

 

2. Justificativa 

Com o novo momento que o Brasil e o Mundo estão passando em 2020, em que se faz 

necessário o isolamento social provocado pela Pandemia causada pela Covid-19 decorrente do 

novo corona vírus, o ensino teve que passar por adequações, dentre essas, estão as atividades 

não presencias. 

Pensando nas 14 aulas práticas, e respaldada pelo Ofício Circular 49/2020 - 

PRE/Reitoria/IFPB onde diz:  

“Conforme a Portaria nº 544/2020, em caráter de excepcionalidade, a 

oferta dos componentes curriculares dos cursos presenciais pode ser substituída 

por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias 

de informação e comunicação ou outros meios convencionais. Essa substituição 

pode ser aplicada às atividades de práticas profissionais de estágio ou 

componentes curriculares práticos que utilizem laboratórios especializados, 

desde que as Diretrizes Curriculares Nacionais específicas dos cursos não 

apresentem restrições para tal substituição. Exclusivamente para essas 

atividades acadêmicas, devem ser apresentados Planos de Trabalhos específicos, 



 
 

com descrição detalhada sobre a forma de oferta e aprovação dos planos pelo 

Colegiado do Curso.” 

Desta forma, este Plano de Trabalho (PT) apresenta o detalhamento para 12 aulas 

práticas e 2 aulas restante será convertido em teoria, pois estas aulas quando realizadas 

presencial eram desenvolvidas análises microbiológicas em Laboratório de Microbiologia de 

Alimentos, para verificar o desenvolvimento dos microrganismos nas superfícies de 

equipamentos e utensílios, as quais foram realizados os testes de Swab, e assim essas duas aulas 

será convertida em teoria.  

As 12 aulas práticas serão apresentadas na forma de vídeo com o passo a passo de como 

elaborar realizar a higienização dos utensílios e equipamentos do laboratório de 

processamentos Vegetais do setor da Agroindústria e estarão disponíveis conforme a proposta 

em cada tópico apresentado no Plano Instrucional (PI). Essas práticas serão propostas 

remotamente, pois acredita-se que como não envolve muitas operações de processamento da 

matéria-prima, a aprendizagem dos discentes não será prejudicada, além disso ao retorno do 

presencial eles irão cursar a disciplina de Microbiologia 2 reforçando todo o aprendizado de 

forma remota. Outras aulas práticas será uma visita próximo a residência dos estudantes, em 

local que processa alimentos, onde eles irão aplicar um questionário (Check List) para em 

seguida fazer um Plano de ação e montar o Manual de Boas Práticas de Fabricação. 

 

3. Quantidade de práticas 

Serão desenvolvidas 3 práticas com carga horária de 4 horas aulas. 

 

4. Periodicidade de realização das práticas 

As práticas foram propostas no PI para serem realizadas ao final das unidades teóricas 

iniciando no dia 9 e 14 de agosto de 2021 e finalizando em 13 de setembro de 2021, onde serão 

inseridas na plataforma Moodle. 

 

5. Conteúdo 

• Prática 1 – Higienização de utensílios e equipamentos 

Tema: Diferentes métodos de higienização (Manual com e sem auxílio  

• Prática 2 – Teste Swab 

Tema:  Validação da higienização dos equipamentos e utensílios 

• Prática 3 – Manual de Boas Práticas 



 
 

Tema: Desenvolvimento do Manual de Boas Práticas com visita in loco aplicando check 

list, plano de ação e confecção do Manual.  

 

6. Metodologias 

 

Prática 1 – Higienização de utensílios e equipamentos 

Objetivo 

Realizar a higienização de utensílios com o método de higienização manual com auxílio 

e manual por imersão. 

Material necessário 

- Utensílios do laboratório de processamento 

- Detergente 

- Hipoclorito de sódio 

- Baldes  

- Esponja e escovas 

Procedimentos 

Higienização Manual com auxílio 

Os utensílios ou partes dos equipamentos que foram desmontados passarão pela 

remoção da maior quantidade de material não fortemente aderido à superfície. 

Em seguida aplica a solução detergente com um auxílio de escovas ou das esponjas. 

Enxague e em seguida levar para a sanitização com hipoclorito de sódio. 

Enxague para retirada do excesso do sanitizante 

Deixar secar em local (suporte) adequado. 

Higienização Manual por imersão 

Os utensílios ou as partes de equipamentos passarão pela remoção física de resíduos 

sólidos não aderidos fortemente à superfície. 

Pré-enxague com água morna (40 – 50 °C) por alguns segundos 

Imersão das peças na solução detergente apropriada por 15 a 30 min, à temperatura de 

40 – 50°C. 

Limpeza por escovação das superfícies. 

Enxague com água quente por alguns segundos. 

Sanitização com agente clorado por 15 min à temperatura ambiente 

Deixar secar em local (suporte) adequado. 



 
 

Observações 

Para a prática 2 serão utilizadas as superfícies dos utensílios e equipamentos usados na 

prática 1, sendo feita a análise antes da higienização e depois do processo. 

 

Prática 2 – Teste Swab 

Objetivo 

Validar a eficiência das higienizações realizadas na Prática 1. 

Material necessário 

- Utensílios do laboratório de processamento antes e após a higienização 

- Cotonete (swab) 

- Tubos de rosca  

- Solução de enxague tamponada 

Procedimentos 

Passar o cotonete nas áreas (5 áreas) de cada utensílio, em seguida coloca-se o cotonete 

em solução e corta-se o bastão, deixando a cabeça do cotonete no tubo, acondicionar sob 

refrigeração até o momento da análise. 

Antes de iniciar a análise agitar a solução de enxágue, em seguida plaquear 1 ou 0,1 ml 

da solução rinse. Incubar a 32 - 35°C por 48 horas, contar e calcular por área de 50cm2. 

 

Prática 3 – Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

Objetivo 

Elaborar o manual de BPF de um estabelecimento que manipula e/ou processa 

alimentos. 

Material necessário 

- Papel 

 - Caneta 

- Equipamento para registro de fotos 

- Prancheta 

Procedimentos 

 Ao selecionar o estabelecimento que irá fazer a visita, atentar aos protocolos de 

segurança no combate a Covid-19. Após a escolha procurar a legislação pertinente aquele tipo 

de estabelecimento. Imprimir o check-list que está na norma selecionada. Fazer a visita in loco 



 
 

anotando no formulário de check-list o que está sendo observado, neste momento é interessante 

registrar com fotos também. 

 Ao finalizar esta visita in loco os estudantes irão verificar os dados obtidos para fazer 

um plano de ação para o estabelecimento, em cima das observações que não estavam de acordo 

com o estabelecido na legislação. Preencher o formulário de Plano de Ação estabelecendo 

metas e os recursos que serão necessários, realizar a entrega deste material ao proprietário. 

 Após essas etapas, deve-se elaborar o manual de BPF dos estabelecimentos, 

contemplando pelo menos uma etapa de processamento de um dos produtos nos quais eles 

produzem. 

 O resultado dessa atividade deverá ser apresentado em seminário, em um momento 

virtual. 

 Observação: Essa prática será realizada pelo discente, com a orientação do professor da 

disciplina, no máximo dois alunos por grupo, e a visita em horário que não haja aglomeração. 

 

7. Recursos didáticos 

Serão realizados gravação de vídeos no laboratório de processamento de frutas e 

hortaliças e laboratório de microbiologia, onde os vídeos serão formatados e disponibilizados 

para os alunos na plataforma Moodle juntamente com o material de leitura contendo todo o 

roteiro das práticas. 

 

8. Avaliação 

Das aulas práticas gravadas no laboratório não serão cobradas atividades, no entanto, 

da parte da visita em um estabelecimento.  

 

9. Referências 
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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 20211.4.872.1D, Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, Matriz 141, 4º Período, Diurno 

CURSO: 872 - Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR:  47481 - TEC.1005 - Higiene e Legislação de Alimentos 

PROFESSOR(A): DALANY MENEZES OLIVEIRA 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA: 50h/60 aulas 

 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

0 0  1 Ambientação e 

apresentação do plano 

instrucional. Formação de 

grupos para seminários 

 

Conhecer a dinâmica da 

disciplina para 

acompanhamento do 

período. 

Aula meet 

Síncrona e 

Material de 

leitura 

 Não se aplica 31/05/2021  Não se aplica Não se aplica  3h/a 

1 1 2 Conceitos básicos de 

higienização 

Entender os conceitos 

básicos utilizados na 

indústria de alimentos 

referente as atividades de 

higienização. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Não se aplica 07/06/2021  Não se aplica Não se aplica 3h/a 

2 1  3 Alimento seguro e 

contaminação de 

alimentos 

Reconhecer quando um 

alimento pode ser 

denominado seguro e os 

tipos de contaminantes 

que podem ocorrer 

durante o processamento 

dos alimentos. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Não se aplica 12/06/2021  Não se aplica Não se aplica  4h/a 



Aprender a evitar as 

contaminações nos 

alimentos. 

3 1  4 Formação de biofilmes Conhecer os meios de 

formação de biofilmes na 

indústria de alimentos. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

 Questionário 

para o 

conteúdo das 

aulas 2, 3 e 4. 

14/07/2021 

à 

02/08/2021 

50 Não se aplica  3h/a 

4 1 5 Agentes e processos de 

limpeza e 

sanitização da indústria de 

alimentos 

Compreender a 

utilização dos agentes de 

limpezas na indústria e as 

suas aplicações para cada 

tipo de sujidades.  

Material 

das aulas 

passadas 

Não se aplica 26/07/2021  Não se aplica Não se aplica 4h/a 

5 1 6 Agentes e processos de 

limpeza e 

sanitização da indústria de 

alimentos 

Identificar os diferentes 

tipos de processos de 

higienização na indústria 

de alimentos. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Debate com 

nota 

02/08/2021 Não se aplica 100 4h/a 

6 1 7 Controle e qualidade da 

água 

Conhecer os processos 

de controle de qualidade 

da água na indústria de 

alimentos, utilizadas na 

higienização os 

ambientes de 

processamentos, dos 

utensílios e 

equipamentos. Assim 

como também a 

qualidade da água para o 

processamento dos 

alimentos. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Questionário 07/08/2021 

a 

30/08/2021 

50 Não se aplica 3h/a 



7 1 8 Prática de higienização e 

análises microbiológicas 

nos laboratórios de 

Produção. 

Compreender o processo 

de higienização de 

utensílios e 

equipamentos do 

laboratório de 

processamento. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Não se aplica 09/08/2021 Não se aplica Não se aplica 4h/a 

8 1 9 Prática de higienização e 

análises microbiológicas 

nos laboratórios de 

Produção. 

Compreender o método 

de verificação da 

eficiência de 

Higienização pela 

análise microbiológica.  

Material 

das aulas 

passadas 

Não se aplica 14/08/2021  Não se aplica Não se aplica 4h/a 

9 2 10 Aplicação das Boas 

Práticas de Fabricação 

Entender os elementos 

que compõem a 

elaboração do manual de 

Boas Práticas de 

Fabricação. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Não se aplica 16/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

10 2 11 Aplicação das Boas 

Práticas de Fabricação 

Aprender a elaborar o 

manual que é o 

instrumentos de uma 

empresa na qual trabalha 

com  alimentos.. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Não se aplica 23/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

11 2 12 Procedimentos 

Padronizados de Higiene 

Operacional 

Compreender o 

desenvolvimento de 

elaboração dos 

formulários dos PPHO  

Material 

das aulas 

passadas 

Não se aplica 30/08/2021  Não se aplica Não se aplica 3h/a 

12 2 13 Sistema APPCC Reconhecer os princípios 

do sistema APPCC. 

Slide 

narrado ou 

web aula 

e/ou 

Material de 

leitura 

Não se aplica 04/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 



13 2 14 Sistema APPCC Aplicar o sistema 

APPCC no 

processamento de 

alimentos da indústria. 

Aula meet 

Síncrona 

Material de 

leitura 

Fórum 06/09/2021  

a 

20/09/2021 

Não se aplica 100 3h/a 

14 2 15 Desenvolvimento do 

Manual de Boas Práticas 

de Fabricação e dos 

PPHO 

Aplicar os 

conhecimentos da 

elaboração do manual de 

BPF 

Vídeo aula 

e Material 

de Leitura 

Não se aplica 13/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

15 2 16 Desenvolvimento do 

Manual de Boas Práticas 

de Fabricação e dos 

PPHO 

Compreender o processo 

de elaboração do Manual 

de BPF. 

Vídeo aula 

e Material 

de Leitura 

Seminário 18/09/2021 Não se aplica 100 4 h/a 

16 3 17 Interpretação e aplicação 

das Legislações sanitárias 

de alimentos. 

Entender as legislações 

que norteiam as 

indústrias de alimentos. 

Vídeo aula 

e 

Material de 

Leitura 

Não se aplica 20/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

17 3 18 Interpretação e aplicação 

das Legislações sanitárias 

de alimentos. 

Entender as legislações 

que norteiam as 

indústrias de alimentos. 

Vídeo aula 

e 

Material de 

Leitura 

Questionário 27/09/2021 

a 

29/09/2021 

100 Não se aplica 3 h/a 

18 0 19 Prova Final Compreender os 

conteúdos do período 

para aplicar na indústria 

de alimentos 

Todo o 

material do 

período 

Questionário 01/10/2021 

a 

05/10/2021 

100 Não se aplica 0 

 * Planejamento de 1 semestre.  

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem nos dois Bimestres Pontos 600 

Atividades on-line Σ até 100 pontos dos dois Bimestres 

 Atividades Colaborativas (AC): Σ até 300 pontos 

Nota 1 (N1) = 300/3 

 Atividades Individuais (AI): Σ até 200 pontos   

Sendo 200 Individuais 

300 Colaborativas 

100 Prova Final 



Nota 2 (N2) = 200/2 

Média (N1 + N2)/2 

Se não atingir 70 pontos o aluno irá realizar questionário de Prova Final de todo o conteúdo do período valendo nota máxima 100. 

 

Assinatura do Docente: 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 


