
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 20211.5.872.1D, Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, Matriz 141, 5º Período, Diurno 

CURSO: 872 - Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR:  47478 - TEC.1014 - Tecnologia de Bebidas 

PROFESSOR: Luís Gomes de Moura Neto 

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 no período. 

Aula meet 
Síncrona e 
Material de 
leitura 

 Não se aplica 19/05/2021  Não se aplica Não se aplica  3h/a 

1 1 2 Água mineral e outras 
águas engarrafadas: 
Introdução, tecnologia de 
envase. 
Água aromatizada. 
Composição química das 
águas engarrafadas. 

Entender a atividade 
industrial das águas 
minerais e de outras 
águas engarrafadas. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 26/05/2021  Não se aplica Não se aplica 4h/a 

2 2  3 Sucos de fruta. Tipos de 
sucos e alguns 
processamentos. 

Reconhecer os 
processamentos de sucos 
de frutas tropicais. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 02/06/2021  Não se aplica Não se aplica  4h/a 



3 3  4 Bebidas refrescantes: 
Introdução. 
Bebidas não carbonatadas 
Bebidas carbonatadas. 

Conhecer os tipos de 
bebidas refrescantes. 
Compreender as 
substâncias necessárias 
como ingredientes e 
aditivos, além de sua 
composição. 
Identificar o processo de 
produção do refrigerante. 
Reconhecer os principais 
ingredientes e aditivos 
em cada tipo de 
refrigerante.. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

 Não se aplica 09/06/2021 Não se aplica Não se aplica  3h/a 

4 1, 2 e 3 5 Atividade de fixação para 
os conteúdos de 1, 2 e 3 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação.  

Material 
das aulas 
passadas 

Questionário 16/06/2021 
a 
04/08/2021 

40 Não se aplica 4h/a 

5 4 6 Bebidas estimulantes 
Tecnologia do café. 
Tecnologia do cacau. 

Conhecer o processo de 
obtenção das bebidas 
estimulantes café e 
cacau. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 21/07/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

6 4 7 Bebidas estimulantes 
Tecnologia das bebidas à 
base de guaraná. 
Tecnologia de produção 
de chás. 

Conhecer o processo de 
obtenção do guaraná. 
Reconhecer a produção 
dos diferentes tipos de 
chá. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 28/07/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

7 5 8 Cervejas 
Introdução.  
O papel da Saccharomyces 
no processo fermentativo. 
Microbiologia da cerveja 
Tecnologia de 

Conhecer os processos 
fermentativos para a 
produção dos diferentes 
tipos de cervejas. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 04/08/2021 Não se aplica Não se aplica 4h/a 



processamento.  A 
química da cerveja e de 
sua fabricação. 

8 4 e 5 9 Atividade de fixação para 
os conteúdos de 4 e 5 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação.  

Material 
das aulas 
passadas 

Questionário 11/08/2021 
a 
28/08/2021 

40 Não se aplica 4h/a 

9 6 10 Vinhos 
Introdução. 
Definições e tipos de 
vinhos  
Tecnologia de vinificação 
Química do vinho. 
Microbiologia do vinho 

Compreender os 
diferentes tipos de 
vinhos.  
Reconhecer os processos 
de vinhos e seus 
componentes 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 18/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

10 7 11 Bebidas fermento-
destiladas. Introdução. 
Composição química das 
bebidas fermento-
destiladas. 
Tecnologia e tipos de 
bebidas destiladas 

Conhecer o processo de 
destilação e de obtenção 
das bebidas fermento-
destiladas. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 21/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

11 6 e 7 12 Atividade de fixação para 
os conteúdos de 6 e 7 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação.  

Material 
das aulas 
passadas 

Questionário 25/08/2021 
a 
04/09/2021 

20 Não se aplica 4h/a 

12 8 13 Produção de vinagres 
Introdução; Fermentação 
acética. Tecnologia de 
processamento. Tipos de 
vinagres. Composição 
química dos vinagres 

Reconhecer os tipos de 
vinagres e os processos 
de produção do vinagre. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 28/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 



13 8 14 Seminário  
Vinagre 

Apresentar um 
processamento de um 
tipo de vinagre. 

Aula meet 
Síncrona 
Material de 
leitura 

Seminário 01/09/2021 Não se aplica 100 3h/a 

14 1 15 Demonstração de uma 
prática de gaseificação de 
água 

Aprender as principais 
etapas do processo de 
gaseificação da água. 

Vídeo aula 
e Material 
de Leitura 

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

15 2 16 Demonstração de uma 
prática de produção de 
tipos de suco. 

Aprender as principais 
etapas do processo de 
produção de sucos. 

Vídeo aula 
e Material 
de Leitura 

Não se aplica 15/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

16 3 17 Demonstração de uma 
aula prática de produção 
dos xaropes para 
refrigerantes 

Aprender as principais 
etapas de elaboração dos 
xaropes para a produção 
de refrigerantes. 

Vídeo aula 
e 
Material de 
Leitura 

Não se aplica 22/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

17 3 18 Demonstração de uma 
aula prática de 
gaseificação de 
refrigerante 

Aprender sobre o 
processo de gaseificação 
de refrigerantes. 

Vídeo aula 
e 
Material de 
Leitura 

Não se aplica 29/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

18 0 19 Prova Final Compreender os 
conteúdos do período 
para aplicar na indústria 
de bebidas 

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 semestres Pontos 200 

Atividades on-line Σ até 100 pontos dos dois Bimestres 
� Atividades Colaborativas (AC): até 100 pontos 
Nota 1 (N1) = 100 
� Atividades Individuais (AI): Σ até 100 pontos   
Nota 2 (N2) = 100 
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: 



 

 

ANEXO I 

 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

TURMA: 20211.5.872.1D 

CURSO: Tecnologia de Alimentos  

COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologia de Cereais e panificação  

PROFESSOR(A): Kerolayne Santos Leite  

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA: 67h/r= 37 h/r teóricas + 30 h/r 

práticas.  

*Devido a pandemia do Covid-19 será oferecido, 

incialmente, apenas o conteúdo teórico (37h/r= 45 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) 

1 1 1 Apresentação 

 da disciplina  

Conhecer os cereais mais 

utilizados na alimentação, 

(aspectos sociais, culturais 

e de mercado). 

Síncrona  

(web-aula) 

Não se aplica 03/06 a 

 04/06 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 



 

 

2 1 2 Teoria Arroz  Principais conceitos, 

composição química e 

aspectos nutricionais  

Síncrona  

(web -aula) 

Não se aplica 05/06 a 

 09/06 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

2 1 3 Beneficiamento do Arroz  Conhecer os tipos de 

arroz, seu beneficiamento 

e sua utilização na 

panificação. 

Síncrona  

(web -aula) 

Não se aplica 10/06 a 

17/06 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

5 

3 1 4 Teoria Milho Principais conceitos, 

composição química e 

aspectos nutricionais 

Síncrona  

(web- aula) 

Não se aplica 22/07 a 

 28/07 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

3 1 5 Beneficiamento do Milho  Conhecer os tipos de 

milho, seu beneficiamento 

(subprodutos)  e sua 

utilização na indústria de 

alimentos e na 

panificação. 

Síncrona  

(web- aula) 

Não se aplica 29/07 a 

 04/08 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

4 1 6 Atividade Avaliativa 

 (arroz e milho) 

Verificação de 

aprendizagem  

(AVA) Questionário 

(Nota 1+N1) 

05/08 a 

06/08  

100 Não se 

 aplica 

1 



 

 

5 1 7 Teoria Amido e fécula, 

 Gelatinização e 

 retrogadação do amido  

Diferenciar amido de 

fécula, como é feita a sua 

obtenção e sua utilização 

na panificação 

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 07/08 a 

 11/08 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

6 1 8 Teoria aveia, centeio 

 e cevada 

Conhecer a morfologia da 

aveia, do centeio e cevada, seu  

beneficiamento e sua 

 utilização na indústria 

 de alimentos e  

na panificação. 

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 12/08 a 

 18/08 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

7 1 9 Teoria Trigo  Conhecer a morfologia 

 do trigo, a composição 

 química, o processo de 

 moagem e 

 beneficiamento. 

  

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 19/08 a 

 25/08 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

8 1 10 Avaliação  

 

Verificação da 

 aprendizagem  

Síncrono  

(web aula- 

apresentação 

de trabalho em 

grupo) 

Questionário 

(NOTA 2= N2) 

26/08 a 

 01/09 

Não se 

 aplica 

100 3 



 

 

9 1 11 Trigo, farinhas (tipos e 

 qualidades) 

Conhecer os tipos de trigo e 

 suas diferentes aplicações;  

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 02/09 a 

 08/09 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

10 1 12 Teoria Glúten  Estudar sobre glúten 

 (definição, formação, 

estrutura e fortificação) bem como 

 sua importância na 

 panificação, e entender as 

 diferenças entre Doença 

Celíaca, Intolerância ao 

 Glúten e Alergia ao Glúten 

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 09/09 a 

 15/09 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

11 1 13 Ingredientes da 

 panificação (bolo, 

 biscoitos, pães e massas 

 alimentícias)  

Conhecer os ingredientes e 

 suas funções na 

 panificação.  

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 16/09 a 

 22/09 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

12 1 14 Equipamentos utilizados 

 na panificação  

Conhecer os 

 equipamentos que são 

 utilizados na panificação, 

 bem como suas funções.  

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 23/09 a 

 27/09 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

13 1 15 atividade avaliativa Conhecer os métodos 

utilizados na elaboração 

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 

Questionário 

(Nota 1= N1) 

30/09 100 Não se 

 aplica 

3 



 

 

de pães, as etapas de 

produção de pães através 

dos fluxogramas de 

produção e diferenciar as 

etapas de produção dos 

diferentes tipos de pães. 

 

Atividade 

avaliativa  

(AVA)  

14 1 16 Prova final  Atividade de recuperação 

final  

Atividade 

avaliativa 

(AVA) 

Não se aplica 01/10  

a 04/10 

100 Não se 

 aplica  

 

 * Planejamento de 2021.1 considerando apenas a carga horária teórica. A carga horária prática será oferecida com a liberação do ensino 

presencial, ainda sem previsão quando elaborado este plano. 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos 300 

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

MB= N1+N2 +N3/3 

MÉDIA SEMESTRAL = (NOTA 1 + NOTA 2 + NOTA 3)/3 

 

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: TECNOLOGIA DE PESCADOS 

PROFESSORA: JULIANA MARIA GUEDES DE OLIVEIRA 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA (% a definir): de forma remota 60%  (30 h teóricas) 

De forma presencial 40% (20h práticas) 
 

 
TÓPICO 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 

 
AULA 

 

 
TEMA 

 

 
OBJETIVOS 

 
RECURSOS DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

 
INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

 

 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

 
CARGA - HORÁRIA 

(h/a) 

 

1 

 

2021.1 

 1º 

Apresentação da 

disciplina. 

Introdução ao que 

é pescado. 

Conhecer o que abrange a palavra “Pescado” 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) e 

outros 

- 

 

 

02/06 a 

08/06/21 

 

 
- 

 

 
- 

 
 

1h 

 

2 

 

2021.1 

 1º 

O pescado como 

alimento – 

características 

e 

classificação. 

Conhecer a classificação e características dos pescados. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 

 

09/06 a 

15/06/21 

 

 
- 

 

 
- 

 
1h 

 

3 
 
 

2021.1 

 

 

 
1º 

Manuseio e 

conservaçã

o do 

pescado a 

bordo 

Conhecer as técnicas que minimizam as alterações nos 

pescados. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

 
 

- 

 
 

16/06 a 

20/07/21 

 

- 

 

 
- 

1h 

4 
 

2021.1 

 

 

 
1º Abate de pescado 

Conhecer as técnicas de abate de acordo com as 

características de cada animal 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 
 

 

21/07 a 

27/07/21 

 

- 
 

 

 
- 

2h 

5 
 

2021.1 

 

 

 
2º Abate de 

pescado 
Conhecer as técnicas de abate de acordo com as 

características de cada animal 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) e 

outros 

 

Questionário 

 

28/07 a 

03/08/21 

 

 
50 

 

 
- 

2h 



6 
 
 

2021.1 

 

 

 
1º Estrutura Muscular do 

pescado 

Conhecer as diferentes estruturas musculares entre as 

espécies. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

 
 

- 

 
 

04/08 

a 10/08/21 

 

- 

 

 
- 

2h 

7 
 
 

2021.1 

 

 

 

1º 
Contração 

muscular 
Conhecer o processo de contração muscular. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) e 

outros 

 
 

- 

 
 

11/08 a 

17/08/21 

 

 

- 

 

 

- 

2h 

8 2021.1 

 
 

Revisão do 

conteúdo 
.- 

Material em texto 

para atividade 

 

Atividade 

 

21/08 

Sábado 

letivo 

50 

 2h 

9 

 
 

2021.1 

 

 

 
1º Processo de Rigor-

mortis 

Conhecer as etapas do processo de rigor mortis e as reações 

envolvidas. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

 
 

- 

 
 

18/08 

a 24/08/21 

 

 
- 

 

 
- 

2h 

10 2021.1 

 
1º 

Aspectos físico-

químicos e sensoriais 

do pescado fresco 

Conhecer os fatores que influenciam o grau de frescor do pescado. 

Conhecer as fases de frescor do pescado. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 

28/08 

Sábado 

letivo 

- - 

2h 

11 
2021.1 

 

 

2º 

Aspectos físico-

químicos e sensoriais 

do pescado fresco 

Conhecer as análises que indicam o grau de fescor do pescado. 

Conhecer as reações que levam os pescados à deterioração. 

Aprender a identificar um pescado fresco. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 
 

25/08 a 

31/08/21 

 
- 

 
- 

2h 

12 
2021.1 

 

1º 

Beneficiamento 

do camarão e calda 

de lagosta 

Conhecer as etapas de processamento e beneficiamento. 

 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 01/09 a 

06/09/21 
- - 

1h 

13 
2021.1 

 

1º 

Conservas 

enlatadas de 

pescado 

Conhecer o processo de produção das diversas conservas de 
pescados. 

 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 
04/09 

Sábado 

letivo 

- - 

1h 



14 
2021.1 

 

2º 

Conservas 

enlatadas de 

pescado 

Conhecer o processo de produção das diversas conservas de 
pescados. 

 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

Questionário 15/09 a 

21/09/21 

 

100 
- 

2h 

15 
2021.1 

 

1º 

Salga secagem e 

defumação dos 

pescados 

Conhecer o processo de produção de bacalhou e as formas de 
defumação dos pescados. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 22/09 a 

28/09/21 
- - 

1h 

16 
2021.1 

 

2º 

Salga secagem e 

defumação dos 

pescados 

Conhecer o processo de produção de bacalhou e as formas de 

defumação dos pescados. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

Atividade 29/09 a 

05/10/21 
50 - 

2h 

17 
2021.1 

 

1º 

Pescado 

fermentado, 

marinado, CMS e 

surimi 

Conhecer os diversos produtos que podem ser produzidos 

usando pescado como matéria-prima. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- - - - 

1h 

18 
2021.1 

 

2º 

Pescado 

fermentado, 

marinado, CMS e 

surimi 

Conhecer os diversos produtos que podem ser produzidos 

usando pescado como matéria-prima. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 06/10 a 

11/10/21 
- - 1h 

19 
2021.1 

 

1º 

Derivados de 

pescado 

 

Conhecer os diversos produtos que podem ser produzidos 

usando pescado como matéria-prima. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

Atividade 13/10/21 a 

19/10/21 
50 - 2h 

 
 

 

 

* Planejamento de 2021.1 considerando apenas a carga horária teórica. A carga horária prática será oferecida com a liberação do ensino presnecial, ainda sem previsão 

quando elaborado este plano. 
 

 

 
 

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: 20211.5.872.1D 

CURSO: Tecnologia de Alimentos  

COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologia de Cereais e panificação  

PROFESSOR(A): Kerolayne Santos Leite  

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA: 67h/r= 37 h/r teóricas + 30 h/r 

práticas.  

*Devido a pandemia do Covid-19 será oferecido, 

incialmente, apenas o conteúdo teórico (37h/r= 45 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) 

1 1 1 Apresentação 

 da disciplina  

Conhecer os cereais mais 

utilizados na alimentação, 

(aspectos sociais, culturais 

e de mercado). 

Síncrona  

(web-aula) 

Não se aplica 03/06 a 

 04/06 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 



 

 

2 1 2 Teoria Arroz  Principais conceitos, 

composição química e 

aspectos nutricionais  

Síncrona  

(web -aula) 

Não se aplica 05/06 a 

 09/06 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

2 1 3 Beneficiamento do Arroz  Conhecer os tipos de 

arroz, seu beneficiamento 

e sua utilização na 

panificação. 

Síncrona  

(web -aula) 

Não se aplica 10/06 a 

17/06 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

5 

3 1 4 Teoria Milho Principais conceitos, 

composição química e 

aspectos nutricionais 

Síncrona  

(web- aula) 

Não se aplica 22/07 a 

 28/07 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

3 1 5 Beneficiamento do Milho  Conhecer os tipos de 

milho, seu beneficiamento 

(subprodutos)  e sua 

utilização na indústria de 

alimentos e na 

panificação. 

Síncrona  

(web- aula) 

Não se aplica 29/07 a 

 04/08 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

4 1 6 Atividade Avaliativa 

 (arroz e milho) 

Verificação de 

aprendizagem  

(AVA) Questionário 

(Nota 1+N1) 

05/08 a 

06/08  

100 Não se 

 aplica 

1 



 

 

5 1 7 Teoria Amido e fécula, 

 Gelatinização e 

 retrogadação do amido  

Diferenciar amido de 

fécula, como é feita a sua 

obtenção e sua utilização 

na panificação 

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 07/08 a 

 11/08 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

6 1 8 Teoria aveia, centeio 

 e cevada 

Conhecer a morfologia da 

aveia, do centeio e cevada, seu  

beneficiamento e sua 

 utilização na indústria 

 de alimentos e  

na panificação. 

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 12/08 a 

 18/08 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

7 1 9 Teoria Trigo  Conhecer a morfologia 

 do trigo, a composição 

 química, o processo de 

 moagem e 

 beneficiamento. 

  

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 19/08 a 

 25/08 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

8 1 10 Avaliação  

 

Verificação da 

 aprendizagem  

Síncrono  

(web aula- 

apresentação 

de trabalho em 

grupo) 

Questionário 

(NOTA 2= N2) 

26/08 a 

 01/09 

Não se 

 aplica 

100 3 



 

 

9 1 11 Trigo, farinhas (tipos e 

 qualidades) 

Conhecer os tipos de trigo e 

 suas diferentes aplicações;  

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 02/09 a 

 08/09 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

10 1 12 Teoria Glúten  Estudar sobre glúten 

 (definição, formação, 

estrutura e fortificação) bem como 

 sua importância na 

 panificação, e entender as 

 diferenças entre Doença 

Celíaca, Intolerância ao 

 Glúten e Alergia ao Glúten 

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 09/09 a 

 15/09 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

11 1 13 Ingredientes da 

 panificação (bolo, 

 biscoitos, pães e massas 

 alimentícias)  

Conhecer os ingredientes e 

 suas funções na 

 panificação.  

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 16/09 a 

 22/09 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

12 1 14 Equipamentos utilizados 

 na panificação  

Conhecer os 

 equipamentos que são 

 utilizados na panificação, 

 bem como suas funções.  

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 23/09 a 

 27/09 

Não se 

 aplica 

Não se 

 aplica 

3 

13 1 15 atividade avaliativa Conhecer os métodos 

utilizados na elaboração 

Síncrono  

(web-aula) 

Não se aplica 

Questionário 

(Nota 1= N1) 

30/09 100 Não se 

 aplica 

3 



 

 

de pães, as etapas de 

produção de pães através 

dos fluxogramas de 

produção e diferenciar as 

etapas de produção dos 

diferentes tipos de pães. 

 

Atividade 

avaliativa  

(AVA)  

14 1 16 Prova final  Atividade de recuperação 

final  

Atividade 

avaliativa 

(AVA) 

Não se aplica 01/10  

a 04/10 

100 Não se 

 aplica  

 

 * Planejamento de 2021.1 considerando apenas a carga horária teórica. A carga horária prática será oferecida com a liberação do ensino 

presencial, ainda sem previsão quando elaborado este plano. 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos 300 

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

MB= N1+N2 +N3/3 

MÉDIA SEMESTRAL = (NOTA 1 + NOTA 2 + NOTA 3)/3 

 

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: TECNOLOGIA DE PESCADOS 

PROFESSORA: JULIANA MARIA GUEDES DE OLIVEIRA 

PERÍODO: 2021.1 

CARGA HORÁRIA (% a definir): de forma remota 60%  (30 h teóricas) 

De forma presencial 40% (20h práticas) 
 

 
TÓPICO 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

 

 
AULA 

 

 
TEMA 

 

 
OBJETIVOS 

 
RECURSOS DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICOS 

 
INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

 

 
PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

 
CARGA - HORÁRIA 

(h/a) 

 

1 

 

2021.1 

 1º 

Apresentação da 

disciplina. 

Introdução ao que 

é pescado. 

Conhecer o que abrange a palavra “Pescado” 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) e 

outros 

- 

 

 

02/06 a 

08/06/21 

 

 
- 

 

 
- 

 
 

1h 

 

2 

 

2021.1 

 1º 

O pescado como 

alimento – 

características 

e 

classificação. 

Conhecer a classificação e características dos pescados. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 

 

09/06 a 

15/06/21 

 

 
- 

 

 
- 

 
1h 

 

3 
 
 

2021.1 

 

 

 
1º 

Manuseio e 

conservaçã

o do 

pescado a 

bordo 

Conhecer as técnicas que minimizam as alterações nos 

pescados. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

 
 

- 

 
 

16/06 a 

20/07/21 

 

- 

 

 
- 

1h 

4 
 

2021.1 

 

 

 
1º Abate de pescado 

Conhecer as técnicas de abate de acordo com as 

características de cada animal 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 
 

 

21/07 a 

27/07/21 

 

- 
 

 

 
- 

2h 

5 
 

2021.1 

 

 

 
2º Abate de 

pescado 
Conhecer as técnicas de abate de acordo com as 

características de cada animal 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) e 

outros 

 

Questionário 

 

28/07 a 

03/08/21 

 

 
50 

 

 
- 

2h 



6 
 
 

2021.1 

 

 

 
1º Estrutura Muscular do 

pescado 

Conhecer as diferentes estruturas musculares entre as 

espécies. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

 
 

- 

 
 

04/08 

a 10/08/21 

 

- 

 

 
- 

2h 

7 
 
 

2021.1 

 

 

 

1º 
Contração 

muscular 
Conhecer o processo de contração muscular. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) e 

outros 

 
 

- 

 
 

11/08 a 

17/08/21 

 

 

- 

 

 

- 

2h 

8 2021.1 

 
 

Revisão do 

conteúdo 
.- 

Material em texto 

para atividade 

 

Atividade 

 

21/08 

Sábado 

letivo 

50 

 2h 

9 

 
 

2021.1 

 

 

 
1º Processo de Rigor-

mortis 

Conhecer as etapas do processo de rigor mortis e as reações 

envolvidas. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

 
 

- 

 
 

18/08 

a 24/08/21 

 

 
- 

 

 
- 

2h 

10 2021.1 

 
1º 

Aspectos físico-

químicos e sensoriais 

do pescado fresco 

Conhecer os fatores que influenciam o grau de frescor do pescado. 

Conhecer as fases de frescor do pescado. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 

28/08 

Sábado 

letivo 

- - 

2h 

11 
2021.1 

 

 

2º 

Aspectos físico-

químicos e sensoriais 

do pescado fresco 

Conhecer as análises que indicam o grau de fescor do pescado. 

Conhecer as reações que levam os pescados à deterioração. 

Aprender a identificar um pescado fresco. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 
 

25/08 a 

31/08/21 

 
- 

 
- 

2h 

12 
2021.1 

 

1º 

Beneficiamento 

do camarão e calda 

de lagosta 

Conhecer as etapas de processamento e beneficiamento. 

 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 01/09 a 

06/09/21 
- - 

1h 

13 
2021.1 

 

1º 

Conservas 

enlatadas de 

pescado 

Conhecer o processo de produção das diversas conservas de 
pescados. 

 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 
04/09 

Sábado 

letivo 

- - 

1h 



14 
2021.1 

 

2º 

Conservas 

enlatadas de 

pescado 

Conhecer o processo de produção das diversas conservas de 
pescados. 

 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

Questionário 15/09 a 

21/09/21 

 

100 
- 

2h 

15 
2021.1 

 

1º 

Salga secagem e 

defumação dos 

pescados 

Conhecer o processo de produção de bacalhou e as formas de 
defumação dos pescados. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 22/09 a 

28/09/21 
- - 

1h 

16 
2021.1 

 

2º 

Salga secagem e 

defumação dos 

pescados 

Conhecer o processo de produção de bacalhou e as formas de 

defumação dos pescados. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

Atividade 29/09 a 

05/10/21 
50 - 

2h 

17 
2021.1 

 

1º 

Pescado 

fermentado, 

marinado, CMS e 

surimi 

Conhecer os diversos produtos que podem ser produzidos 

usando pescado como matéria-prima. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- - - - 

1h 

18 
2021.1 

 

2º 

Pescado 

fermentado, 

marinado, CMS e 

surimi 

Conhecer os diversos produtos que podem ser produzidos 

usando pescado como matéria-prima. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

- 06/10 a 

11/10/21 
- - 1h 

19 
2021.1 

 

1º 

Derivados de 

pescado 

 

Conhecer os diversos produtos que podem ser produzidos 

usando pescado como matéria-prima. 

Vídeoaula 

(gravada via meet); 

Slides narrados (vídeo) 

e outros 

Atividade 13/10/21 a 

19/10/21 
50 - 2h 

 
 

 

 

* Planejamento de 2021.1 considerando apenas a carga horária teórica. A carga horária prática será oferecida com a liberação do ensino presnecial, ainda sem previsão 

quando elaborado este plano. 
 

 

 
 

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: 20211.5.872.1D, Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, Matriz 141, 5º Período, Diurno 

CURSO: 872 - Tecnologia em Alimentos 

COMPONENTE CURRICULAR:  47478 - TEC.1014 - Tecnologia de Bebidas 

PROFESSOR: Luís Gomes de Moura Neto 

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 no período. 

Aula meet 
Síncrona e 
Material de 
leitura 

 Não se aplica 19/05/2021  Não se aplica Não se aplica  3h/a 

1 1 2 Água mineral e outras 
águas engarrafadas: 
Introdução, tecnologia de 
envase. 
Água aromatizada. 
Composição química das 
águas engarrafadas. 

Entender a atividade 
industrial das águas 
minerais e de outras 
águas engarrafadas. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 26/05/2021  Não se aplica Não se aplica 4h/a 

2 2  3 Sucos de fruta. Tipos de 
sucos e alguns 
processamentos. 

Reconhecer os 
processamentos de sucos 
de frutas tropicais. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 02/06/2021  Não se aplica Não se aplica  4h/a 



3 3  4 Bebidas refrescantes: 
Introdução. 
Bebidas não carbonatadas 
Bebidas carbonatadas. 

Conhecer os tipos de 
bebidas refrescantes. 
Compreender as 
substâncias necessárias 
como ingredientes e 
aditivos, além de sua 
composição. 
Identificar o processo de 
produção do refrigerante. 
Reconhecer os principais 
ingredientes e aditivos 
em cada tipo de 
refrigerante.. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

 Não se aplica 09/06/2021 Não se aplica Não se aplica  3h/a 

4 1, 2 e 3 5 Atividade de fixação para 
os conteúdos de 1, 2 e 3 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação.  

Material 
das aulas 
passadas 

Questionário 16/06/2021 
a 
04/08/2021 

40 Não se aplica 4h/a 

5 4 6 Bebidas estimulantes 
Tecnologia do café. 
Tecnologia do cacau. 

Conhecer o processo de 
obtenção das bebidas 
estimulantes café e 
cacau. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 21/07/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

6 4 7 Bebidas estimulantes 
Tecnologia das bebidas à 
base de guaraná. 
Tecnologia de produção 
de chás. 

Conhecer o processo de 
obtenção do guaraná. 
Reconhecer a produção 
dos diferentes tipos de 
chá. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 28/07/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

7 5 8 Cervejas 
Introdução.  
O papel da Saccharomyces 
no processo fermentativo. 
Microbiologia da cerveja 
Tecnologia de 

Conhecer os processos 
fermentativos para a 
produção dos diferentes 
tipos de cervejas. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 04/08/2021 Não se aplica Não se aplica 4h/a 



processamento.  A 
química da cerveja e de 
sua fabricação. 

8 4 e 5 9 Atividade de fixação para 
os conteúdos de 4 e 5 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação.  

Material 
das aulas 
passadas 

Questionário 11/08/2021 
a 
28/08/2021 

40 Não se aplica 4h/a 

9 6 10 Vinhos 
Introdução. 
Definições e tipos de 
vinhos  
Tecnologia de vinificação 
Química do vinho. 
Microbiologia do vinho 

Compreender os 
diferentes tipos de 
vinhos.  
Reconhecer os processos 
de vinhos e seus 
componentes 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 18/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

10 7 11 Bebidas fermento-
destiladas. Introdução. 
Composição química das 
bebidas fermento-
destiladas. 
Tecnologia e tipos de 
bebidas destiladas 

Conhecer o processo de 
destilação e de obtenção 
das bebidas fermento-
destiladas. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 21/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 

11 6 e 7 12 Atividade de fixação para 
os conteúdos de 6 e 7 
 

Compreender o conteúdo 
para aplicar nas 
atividades de fixação.  

Material 
das aulas 
passadas 

Questionário 25/08/2021 
a 
04/09/2021 

20 Não se aplica 4h/a 

12 8 13 Produção de vinagres 
Introdução; Fermentação 
acética. Tecnologia de 
processamento. Tipos de 
vinagres. Composição 
química dos vinagres 

Reconhecer os tipos de 
vinagres e os processos 
de produção do vinagre. 

Slide 
narrado ou 
web aula 
e/ou 
Material de 
leitura 

Não se aplica 28/08/2021 Não se aplica Não se aplica 3h/a 



13 8 14 Seminário  
Vinagre 

Apresentar um 
processamento de um 
tipo de vinagre. 

Aula meet 
Síncrona 
Material de 
leitura 

Seminário 01/09/2021 Não se aplica 100 3h/a 

14 1 15 Demonstração de uma 
prática de gaseificação de 
água 

Aprender as principais 
etapas do processo de 
gaseificação da água. 

Vídeo aula 
e Material 
de Leitura 

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

15 2 16 Demonstração de uma 
prática de produção de 
tipos de suco. 

Aprender as principais 
etapas do processo de 
produção de sucos. 

Vídeo aula 
e Material 
de Leitura 

Não se aplica 15/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

16 3 17 Demonstração de uma 
aula prática de produção 
dos xaropes para 
refrigerantes 

Aprender as principais 
etapas de elaboração dos 
xaropes para a produção 
de refrigerantes. 

Vídeo aula 
e 
Material de 
Leitura 

Não se aplica 22/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

17 3 18 Demonstração de uma 
aula prática de 
gaseificação de 
refrigerante 

Aprender sobre o 
processo de gaseificação 
de refrigerantes. 

Vídeo aula 
e 
Material de 
Leitura 

Não se aplica 29/09/2021 Não se aplica Não se aplica 3 h/a 

18 0 19 Prova Final Compreender os 
conteúdos do período 
para aplicar na indústria 
de bebidas 

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 semestres Pontos 200 

Atividades on-line Σ até 100 pontos dos dois Bimestres 
� Atividades Colaborativas (AC): até 100 pontos 
Nota 1 (N1) = 100 
� Atividades Individuais (AI): Σ até 100 pontos   
Nota 2 (N2) = 100 
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: 


