
 
  
 PROJETO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU  
  
  
1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

 
1.1. Nome do curso ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

 

 
1.2. Curso novo 

 
[ X ] sim      [  ] não 

 

1.3. Área do Conhecimento, 
segundo tabela CNPq 
[http://www.capes.gov.br/avaliac
ao/instrumentos-de-
apoio/tabela-de-areas-do-
conhecimento-avaliacao] 

 
50702009-TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

 

1.4. Proponente Campus Itaqui  

1.5. Local de Execução Itaqui, RS  

1.6. 
Instituições/Unidades 
envolvidas 
(Instituições/Unidades externas à 
UNIPAMPA devem ter convênio 
firmado com a instituição) 

 
 
 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)- Campus Itaqui 

 

1.7. Coordenador e 
substituto; (informar titulação 
de ambos) 

Prof. Dr Leomar Hackbart da Silva 
ProfaDra Angelita Machado Leitão 

 

1.8. Contatos (e-mails 
institucionais e 
telefones) 

E-mails: leomarsilva@unipampa.edu.br 
angelitaleitão@unipampa.edu.br 

Telefone: 55 34321850- Ramal: 3813 

 

1.9. Website (se houver)   

1.10. Carga horária total do curso 
(sem contar o TCC) 

360 horas  

1.11. Número de vagas ofertadas 30 vagas  

1.12. Número mínimo de 
candidatos selecionados para 
que o curso seja ofertado. 

15 vagas  

 
1.13. Público alvo 

Profissionais bacharéis ou tecnólogos que atuem na área de 
tecnologia de alimentos, tais como: Graduados em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, Ciência de Alimentos, Química de 
Alimentos, Agronomia, Nutrição, Engenharia de Alimentos, 
Química Industrial, Química Industrial de Alimentos, Farmácia,
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, ou áreas afins. 

 

1.14. Financiamento  
(            )   UNIPAMPA                               
(            )   EXTERNO: 
(     X       )    NÃO SOLICITA FINANCIAMENTO 

 

 

 



 
 2. PROJETO DO CURSO 

2.1. Objetivos e concepção pedagógica do curso 
O Curso de Pós-Graduação lato sensu, na modalidade de Especialização em Tecnologia de Alimentos 
tem como objetivo geral proporcionar ao público alvo a atualização e a ampliação dos conhecimentos 
na área de processamento, conservação e análise de alimentos, contribuindo para qualificação 
profissional e para o desenvolvimento local e regional. 
 
Objetivos específicos 
 
a) Promover a formação continuada de profissionais no âmbito da pesquisa e inovação 

tecnológica na área de alimentos; 
b) Complementar e ampliar os estudos na área de processamento, conservação e análise de 

alimentos; 
c) Possibilitar a atualização em relação às exigências da legislação relativa às inovações no 

processamento de alimentos; 
d) Despertar nos acadêmicos o interesse pela tecnologia de alimentos e pelos estudos de Pós-

graduação de nível stricto sensu - mestrado e doutorado; 
e) Fomentar a produção técnica-científica dos docentes participantes do programa, fortalecendo o 

grupo na área da pesquisa e estimulando a criação de cursos de Pós-graduação de nível stricto 
sensu; 

f) Reconhecer e valorizar os cursos da área de alimentos, bem como aumentar e possibilitar 
maior inserção da UNIPAMPA na região. 

 
Concepção pedagógica do curso 
 
A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) é resultado da reivindicação da comunidade da 
região, que encontrou guarida na política de expansão e renovação das instituições federais de 
educação superior, que vem sendo promovida pelo governo federal. A UNIPAMPA veio marcada pela 
responsabilidade de contribuir com a região em que se edifica - um extenso território, com críticos 
problemas de desenvolvimento socioeconômico, inclusive de acesso à educação básica e à educação 
superior – a “metade sul” do Rio Grande do Sul. Veio ainda para contribuir com a integração e o 
desenvolvimento da região de fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina. 
 
Visando atender a missão e os objetivos da UNIPAMPA, o curso de Especialização em Tecnologia de 
Alimentos integra as áreas de processamento, conservação e análise de alimentos. Objetivando a 
oferta de alimentos seguros para o consumo, através da capacitação de profissionais com formação 
sólida na área de Tecnologia de Alimentos, a partir de uma visão crítica, reflexiva e sistêmica do 
conhecimento, buscando o desenvolvimento local, regional e nacional. 
 
Atualmente a indústria de alimentos está constantemente à procura de inovações tecnológicas que 
agreguem valor ao seu produto, tornando-o mais competitivo no mercado e atendendo as 
necessidades regionais dos consumidores. O curso tem por objetivo fornecer aos profissionais de nível 
superior a atualização e o aprofundamento dos seus conhecimentos técnicos e científicos na área de 
Tecnologia de Alimentos. Desta forma engloba nos diferentes componentes curriculares as áreas de 
processamento de grãos, frutas e hortaliças, transformações bioquímicas nos alimentos e utilizações 
de subprodutos da indústria de alimentos, totalizando 12 componentes curriculares, mais o 
componente de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), perfazendo 390 horas (360 sem TCC), a 
serem integralizadas em período mínimo de 12 meses e máximo de 18 meses. 

 



 
As atividades do curso visando atender melhor as necessidades do público alvo serão oferecidas de 
forma concentrada, nas quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, no período noturno. Isto 
possibilita uma formação continuada, onde o acadêmico seja estimulado a atingir os objetivos 
propostos pelo curso. 
 
No caso de ingresso de aluno com deficiência, amparado na Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva, a UNIPAMPA estruturou o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade 
(NInA), com o objetivo de promover uma educação inclusiva que garanta ao acadêmico com 
deficiência e com necessidades educacionais especiais o acesso, a permanência e o sucesso 
acadêmico na UNIPAMPA. Assim, o NuDE (Núcleo de Desenvolvimento Educacional) a interface do 
NInA trabalham e atuam juntamente com os docentes a fim de possibilitar a compreensão dos 
materiais didáticos, através de impressão do material em Braile ou transcrição para áudio, por 
exemplo. No caso de necessidade de atendimento especializado ou adequação da temporalidade, os 
professores ou monitores desenvolvem atividade extraclasse e preparam modelos/materiais a fim de 
facilitar a compreensão. Verificando-se a necessidade de adequação da avaliação seja por 
temporalidade ou entendimento, este é implantado, adaptando o processo para que as deficiências 
sejam respeitadas. 

___________________________________________________________________________________ 
2.2. Justificativa e perspectivas (apontar as razões teóricas e práticas que justificam a oferta do curso, 
sua relevância para a comunidade a que o curso se destina e mencionar se o curso faz parte de um 
planejamento inicial para uma futura oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu) 
 
De acordo com o Projeto Institucional, a Universidade Federal do Pampa, como instituição social 
comprometida com a ética, fundada em liberdade, respeito à diferença e solidariedade, assume a 
missão de promover a educação superior de qualidade, com vistas à formação de sujeitos 
comprometidos e capacitados a atuarem em prol do desenvolvimento sustentável da região e do país.  
 
Visando atender a missão e os objetivos da UNIPAMPA, o curso de Pós-graduação lato sensu – 
Especialização em Tecnologia de Alimentos tem o objetivo de promover a especialização de 
profissionais que atuam na produção de alimentos, considerando as necessidades e a realidade da 
região, que tem como base econômica o agronegócio do arroz, e que necessita de profissionais com 
formação de nível superior, capazes de impulsionar ainda mais este importante setor produtivo, além 
de criar a possibilidade da construção de outras cadeias de alimentos. 
 
Além disso, a especialização na área de Tecnologia de Alimentos garante que um grande número de 
egressos do Campus Itaqui tenha acesso a uma especialização, com mercado de trabalho 
consolidado, contribuindo para o desenvolvimento humano e ético, modificando percepções e 
contribuindo para evolução da região. 
 
O Curso de Especialização estimula o desenvolvimento de pesquisas na área de Tecnologia de 
Alimentos fortalecendo os grupos de pesquisa e a produção científica dos membros direta ou 
indiretamente envolvidos com o Programa, resultando em uma base para o desenvolvimento de futuros 
cursos de Pós-graduação stricto sensu na área de alimentos. Este também contribuirá para maior 
consolidação dos cursos de graduação na UNIPAMPA-Campus Itaqui e aumentará a inserção das 
atividades da universidade, na região da Fronteira Oeste do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
 

 



 
2.3. Perfil do egresso 
 
O egresso do curso de especialização em Tecnologia de Alimentos terá uma formação sólida na área 
de processamento, conservação e análise de alimentos, a partir de uma visão crítica, reflexiva e 
sistêmica do conhecimento. Desta forma, poderão atuar em indústrias de alimentos, com melhor 
desempenho técnico, de forma ética, respeitando as questões sociais, ambientais e de segurança 
alimentar, contribuindo para o desenvolvimento local, regional e nacional sustentável. 
 

 

2.4. Público alvo e demanda esperada 
 
Este curso é destinado aos profissionais diplomados na área de Alimentos e áreas afins que desejam 
aprimorar seus conhecimentos na área de Tecnologia de Alimentos.  
 
Em busca da consolidação do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos e dos demais cursos da 
UNIPAMPA na região, destaca-se a importância da criação do curso de Especialização em Tecnologia 
de Alimentos, pois a presença de egressos atuantes profissionalmente, além de outros profissionais 
que atuam de forma direta ou indireta no processamento, conservação e análise de alimentos, requer a 
constante necessidade de atualização profissional continuada na área visando manter a qualidade dos 
produtos e atender as exigências dos consumidores.  
 
Desta forma estima-se uma demanda significativa pelo curso, pois até o momento, no Campus Itaqui, 
existem 86 egressos do Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, 128 egressos 
do Curso de Bacharelado em Nutrição, 227 egressos do Curso de Bacharelado em Agronomia, 23 
egressos do curso de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia Integral e 39 egressos do curso de 
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia Noturno, totalizando 503 profissionais, que podem atuar de 
forma direta ou indireta na área de alimentos, e considerando que uma parte destes está atuando em 
indústrias de processamento de alimentos, na região de Itaqui, São Borja e Uruguaiana, o curso de 
especialização torna-se uma alternativa viável de formação continuada desses profissionais. 
 

 

 
2.5. Metodologia (considerando as atividades de ensino, pesquisa e orientação previstas no projeto, 
oferta dos componentes curriculares, atividades dos acadêmicos) 
 
A metodologia de ensino do curso segue as orientações descritas na Resolução nº 62 de 26 de 
setembro de 2013 da UNIPAMPA. O curso tem duração mínima de 12 meses e máxima de 18 meses, 
com carga horária de 360 horas em componentes curriculares obrigatórios, mais a elaboração do 
trabalho de conclusão de curso com carga horária de 30 horas, totalizando 390 horas. Visando melhor 
atender o público alvo, as aulas serão realizadas fora do horário comercial, nas quartas-feiras, quintas-
feiras e sextas-feiras, no período noturno. 
As aulas ministradas serão embasadas em metodologias pedagógicas englobando aulas expositivas e 
dialogadas, atividades práticas, estudos de caso e investigações científicas, possibilitando uma visão 
geral do tema a ser desenvolvido, atualizando conceitos teóricos e correlacionando-os com as 
aplicações práticas, tecnológicas e inovadoras, fomentando, sempre que possível, a 
interdisciplinaridade. 
Os trabalhos de conclusão de curso serão preferencialmente elaborados na forma de artigos, 
estimulando a pesquisa, seguindo as etapas da metodologia científica. Os projetos serão 
desenvolvidos de acordo com o proposto entre o acadêmico e o professor orientador, com pesquisa 
considerada pertinente para a realidade da área. 

 



 
2.6. Sistema de seleção para ingresso 
A seleção será realizada através de análise de histórico escolar, curriculum vitae, carta de intenção e 
apresentação da trajetória acadêmica e profissional. A seleção será realizada por banca composta por 
três professores do curso, escolhidos pelos seus pares, em calendário a ser divulgado em edital.  
Os critérios para a seleção serão:  

a) Análise de histórico escolar, conforme critérios apresentados no Anexo I (Peso 3,0) 
b) Análise do curriculum vitae considerando a produção acadêmica e a experiência profissional na 

área do curso, conforme critérios apresentados no Anexo II (Peso 3,0). 
c) Análise da Carta de Intenção e apresentação de trajetória acadêmica e profissional do 

candidato, conforme critérios apresentados no Anexo III (Peso 4,0). 
d) A nota do candidato será atribuída pela média aritmética ponderada da nota obtida no histórico, 

currículo e na carta de intenção e apresentação de trajetória acadêmica e profissional (ATAP): 
e) Média={(Nota do histórico x 3,0)+(Nota do currículo x 3,0) + (Nota da Carta e ATAP x 4,0)}/10). 
f) Serão aprovados neste processo seletivo os candidatos que obtiverem pontuação maior ou igual a 6 

(seis). 
g)  Os candidatos aprovados serão classificados individualmente de acordo com a maior média final 

obtida. 
h) Em caso de empate na classificação, será classificado o candidato com pontuação mais alta no 

histórico escolar; persistindo o empate, nota maior no currículo Lattes e mesmo assim persistindo o 
empate vencerá o candidato com maior idade. 

i) Em até sete dias após a seleção serão divulgados os selecionados e os suplentes. As instâncias 
e os prazos recursais estarão divulgados em edital específico. 

 

 
2.7. Sistemas de controle da frequência e avaliação do rendimento escolar (apontar formas e critérios 
de avaliação e de recuperação de aulas) 
Os Sistemas de controle da frequência e avaliação do rendimento escolar serão conforme Resolução 
nº 62, de 26 de setembro de 2013 da UNIPAMPA. A avaliação do rendimento do acadêmico em cada 
atividade curricular será feita pelos professores responsáveis, utilizando os seguintes conceitos e 
menções:  
• Conceito A (Excelente): ≥ 9,0 - aprovado;  
• Conceito B (Satisfatório): 7,0 ≤ B < 9,0 - aprovado; 
• Conceito C (Suficiente): 6,0 ≤ C < 7,0 - aprovado;  
• Conceito D (Insuficiente): < 6,0 - reprovado por nota. 
 
Fará jus aos créditos correspondentes a um componente curricular ou a outra atividade o aluno que 
neles obtenha, no mínimo, o conceito final Suficiente (C), sendo condição necessária à frequência de, 
pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas ministradas. O aluno reprovado por falta 
de frequência receberá o conceito FF (infrequente). 
 
Considerará, para fins de contabilização e validação de crédito, um (01) crédito igual a 15 (quinze) 
horas-aulas. Os créditos obtidos em outro curso de Especialização podem ser aproveitados para 
integralização da carga horária, desde que não tenham sido aproveitados em outro certificado.  
 
As atividades de recuperação dos conteúdos serão asseguradas aos discentes, que justificarem a 
ausência nas aulas, com base nas normas da UNIPAMPA e da legislação vigente, sendo promovidas 
ao longo do componente curricular e no tempo de integralização máxima do programa. 

 



 
2.8. Formato de apresentação e avaliação do trabalho de conclusão (indicar a modalidade do trabalho 
de conclusão, bem como a forma de avaliação) 
 
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular obrigatório para a obtenção do 
título de Especialista e Tecnologia de Alimentos. Corresponde a uma produção acadêmica que 
expresse as competências e habilidades desenvolvidas pelos acadêmicos, assim como os 
conhecimentos adquiridos durante o curso. Será baseado em estudo executado sob supervisão de um 
docente permanente do Programa. 
 
O Trabalho de Conclusão de Curso compreenderá a elaboração de um artigo de caráter técnico-
científico que revele o domínio do tema e as competências do aluno. O aluno será responsável pela 
observação dos princípios éticos na execução e na redação do Trabalho de Conclusão de Curso, 
especialmente em relação a plágio. Este artigo deverá ser previamente apresentado à banca 
examinadora composta pelo o orientador e mais dois docentes convidados. Após as correções da 
banca, e obtenção de conceito igual ou superior a C, o acadêmico poderá submeter o artigo a um 
periódico da área, sendo esta a exigência final para sua aprovação.  
 
Os prazos para entrega do Trabalho de Conclusão de Curso serão ao final dos 12 meses e no máximo, 
seis (06) meses após o último componente curricular ser ministrado. O prazo para a entrega do 
Trabalho de Conclusão de Curso pode ser prorrogado por até mais 3 (três) meses, sendo que essa 
prorrogação deve ser solicitada à Coordenação do Curso de Especialização com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias do término do prazo normal. 
__________________________________________________________________________________ 
2.9.  Recursos (identificar  os  recursos  físicos  e  materiais  utilizados  no  curso,  como  salas de 
aula, bibliotecas, transporte, reprografia, recursos tecnológicos, laboratórios etc.) 
 
O curso de Especialização em Tecnologia de Alimentos utilizará as salas de aulas e os laboratórios 
situados nos prédios Acadêmicos I e II, da UNIPAMPA Campus Itaqui, para atividades de ensino, 
pesquisa e a realização de aulas práticas.  
Os recursos físicos utilizados estão apresentados abaixo: 
 
SALAS DE AULA 
O campus apresenta em todas as salas de aula projetor, quadro, iluminação artificial adequada 
(lâmpadas fluorescentes), cortinas para bloqueamento de luminosidade externa, ventilação natural 
adequada, sistema de climatização de ambiente (ar condicionado e/ou ventiladores) e limpeza diária 
terceirizada, permitindo a realização das atividades didáticas. 

 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA I 
Está localizado na sala 306, no terceiro andar do prédio Acadêmico I, com área de 62,72 m2 e 
equipado para suprir as necessidades das aulas práticas e pesquisa. Mobiliário: 4 armários duas 
portas, 2 mesas escritório, 1 armário para guardar materiais dos alunos durante aulas práticas, 4 
cadeiras com braço, 29 banquetas, 13 gaveteiros pequenos, 1 armário tipo estante, 8 bancadas de 
trabalho e 2 pias. Equipamentos: 1 espectrofotômetro UV-VIS, 9 dessecadores, 1 micro-ondas, 
2 buretas automáticas, 1 destilador de nitrogênio, 1 capela de exaustão, 1 forno tipo mufla, 1 bateria de 
Sebelin (para extração de Soxhlet), 1 Nobreak, 2 microcomputadores, 3 Banhos-maria, 2 centrífugas, 
1 bomba de vácuo, 1 balança semianalítica, 1 geladeira, 1 pHmetro. Insumos e materiais: entre os 
insumos e materiais contidos no laboratório estão os reagentes químicos, materiais de laboratório e 
materiais de escritório. 
 
LABORATÓRIO DE QUÍMICA II  
Está localizado na sala 115, no primeiro andar do prédio Acadêmico II, com área de 89,05 m2 e 

 



equipado para suprir as necessidades das aulas práticas, pesquisa e extensão. Mobiliário: 22 armários 
para bancada, 4 estantes de madeira para bancada, 4 armários de 2 portas, 1 mesa para computador, 
13 cadeiras giratórias, 6 bancadas de mármore e 7 pias. Equipamentos: 1 agitador orbital, 2 balanças 
analíticas, 2 balanças semi-analíticas, 1 banho-maria, 1 bloco digestor, 1 bomba à vácuo, 6 buretas 
digitais, 1 câmara UV, 2 capelas de exaustão, 3 chapas de aquecimento, 7 condutivímetros, 1 
deionizador, 1 destilador de água, 1 estufa de secagem, 1 evaporador rotativo, 1 freezer, 1 geladeira, 1 
medidor de oxigênio, 1 medidor de ponto de fusão, 1 micro-ondas, 2 micropipetas, 3 mini agitadores 
magnéticos, 4 pHmetros, 1 polarímetro circular, 2 refratômetros de Abbé, 2 termômetros tipo espeto, 3 
termômetros infravermelho, 1 titulador automático, 1 titulador karl fischer e 5 turbidímetros. Insumos e 
materiais: entre os insumos e materiais contidos no laboratório estão os reagentes químicos, materiais 
de laboratório e materiais de escritório. 
 
LABORATÓRIO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS I  
O Laboratório está localizado na sala 117, com área de 85,76 m2, no primeiro andar do prédio 
Acadêmico II e está equipado para viabilizar aulas práticas, a pesquisa e a extensão. Equipamentos: 1 
liofilizador, 1 bomba de vácuo, 1 estufa de convecção forçada e renovação de ar, 1 centrífuga, 1 micro-
ondas, 1 deionizador, 3 balanças semi analíticas, 1 balança digital, 2 batedeiras planetárias, 2 
batedeiras orbitais, 1 autoclave, 1 banho maria, 1 capela de exaustão, 3 centrifugas de suco, 1 
colorímetro, 1 estufa a vácuo, 1 extrusora sova fácil, 1 fluxo unidirecional vertical, 2 fogões, 1 fogão 
industrial, 1 freezer vertical, 1 geladeira, 2 analisador de umidade, 12 liquidificador doméstico, 2 
liquidificadores industriais, 2 refratômetros digitais portáteis, 1 ebuliômetro, 1 refratômetro analógico de 
bancada, 1 processador industrial, 1 espectrofotômetro digital de feixe simples, 2 moinhos sub-
amostrador de grãos, 1 mufla. Mobiliário: 9 armários com duas portas, 2 armários altos duas portas, 3 
armários médios duas portas, 1 estante, 6 bancadas com pia, 1 armário de metal, 1 quadro branco. 
Insumos e materiais: entre os insumos e materiais contidos no laboratório estão os reagentes 
químicos, matérias primas e amostras de alimentos, materiais de laboratório e materiais de escritório. 
 
LABORATÓRIO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS II 
O Laboratório está localizado na sala 134, com área de 80,64 m2, no primeiro andar do prédio 
Acadêmico II e está equipado para viabilizar aulas práticas, a pesquisa e a extensão. Mobiliário: 1 
bancada móvel de granito, 1 bancada móvel de inox, 1 bancada de mármore com pia, 9 armários com 
duas portas, 1 gaveteiro, 4 armários com 3 portas, 4 armários aéreos, 1 armário alto duas portas, 2 
bancadas de análise sensorial, 12 bancos de madeira, 1 quadro branco. Equipamentos: 1 fogão 
automático, 1 fogão industrial, 1 forno elétrico,1 forno micro-ondas, 1 forno industrial a gás, 1 freezer 
vertical, 1 geladeira frost free, 3 homogeneizadores de amostras, 2 liquidificadores domésticos, 1 
máquina de teste de arroz, 1 mini padaria, 1 moinho analítico para grãos tipo willey, 1 moinho analítico, 
1 fornos tipo mufla, 1 secador de amostras, 2 texturômetros, 1 determinador de fibra, 1 viscosímetro 
digital, 2 extrusoras sova fácil, 2 estufas de convecção forçada e renovação de ar, 2 banhos maria, 3 
banhos metabólicos, 2 bombas de vácuo, 2 analisadores de umidade, 4 chapas de aquecimento, 2 
estufas BOD, 1 câmara de germinação com fotoperíodo, 1 estufa bacteriológica, 1 estufa de a vácuo, 2 
balanças semi analítica, 1 balança de precisão, 1 centrifuga de suco, 4 batedeiras orbital, 2 batedeiras 
planetárias, 1 cortador de frios, 1 centrífuga, 1 colorímetro, 1 determinador de umidade de grãos, 1 
fatiadora de pães, 1 quarteador de amostras, 1 secador de grãos, 2 refratômetros digitais portáteis. 
Insumos e materiais: entre os insumos e materiais contidos no laboratório estão os reagentes 
químicos, matérias primas e amostras de alimentos, materiais de laboratório e materiais de escritório. 
 
LABORATÓRIO DE ANÁLISE INSTRUMENTAL I 
Está localizado na sala 122, com área de 30,72 m2, no primeiro andar do prédio Acadêmico II e 
equipado para suprir as necessidades das aulas práticas e pesquisa. Mobiliário: o laboratório possui 
duas mesas de escritório, três bancadas de trabalho, sendo uma com pia, sendo que em uma delas há 
capela de exaustão, quatro cadeiras giratórias altas, duas cadeiras tipo diretor. Equipamentos: o 
laboratório possui dois agitadores tipo vórtex, dois agitadores magnéticos, três chapas de aquecimento, 



uma balança analítica, uma balança semi-analítica, uma centrífuga, dois tituladores automáticos, um 
destilador de água, um ultrapurificador de água, dois cromatógrafos líquidos de alta eficiência (HPLC) 
com computadores acoplados, 2 pipetadores eletrônicos, 1 bomba de vácuo, micropipetadores 
automáticos, um banho ultrassom, um banho-maria, uma estufa de secagem, uma capela de exaustão, 
uma manta de aquecimento, um moinho de bancada e um microscópio conectada a um computador, 
dois notebook e duas geladeiras para a guarda de amostras e reagentes. Insumos e materiais: entre os 
insumos e materiais contidos no laboratório estão os reagentes químicos, materiais de laboratório e 
materiais de escritório.  
 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES INSTRUMENTAL II 
Está localizado na sala 124, com área de 31,30 m2, no primeiro andar do prédio Acadêmico II e 
equipado para suprir as necessidades das aulas práticas e pesquisa. Mobiliário: Armário duas portas, 2 
mesas redondas, 4 cadeiras com braço, 2 cadeiras altas, 5 armários para bancada, armário tipo 
estante, duas bancadas de mármore e uma pia. Equipamentos: espectrofotômetro de absorção 
atômica com atomizador de chama e forno de grafite, micropipetas de volume fixo e variável, 2 
Nobreaks, 2 microcomputadores, leitor de microplacas, espectrofotômetro de fluorescência, 
cromatógrafo gasoso com detector de massas, banho-maria, bomba de vácuo, 2 balanças 
semianalíticas, geladeira, pHmetro. Insumos e materiais: entre os insumos e materiais contidos no 
laboratório estão os reagentes químicos, materiais de laboratório e materiais de escritório. 
 
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
O laboratório de informática constitui um ambiente climatizado e amplo, equipado com computadores 
de mesa com atualização regular, nos quais esteja disponibilizado o acesso à internet, programas de 
edição de texto e demais softwares utilizados nas áreas dos cursos do Campus Itaqui, serve para aulas 
do componente curricular de Análise e Interpretação de Dados Experimentais e conta com 30 Cadeiras 
escolar, 2 Cadeiras fixa, 1 Quadro de fórmica lousa escolar branca, 30 Computadores Processador: 
Intel Pentium 4, 22 Estabilizadores, 22 Mesas para computador em MDF. 
 
BIBLIOTECA 
A biblioteca da UNIPAMPA no campus Itaqui ocupa a sala 104, destinada ao acervo de livros e de 
mídias digitais, e a sala 109 para estudos, processamento técnico, conservação e restauração do 
acervo físico, totalizando uma área de 150 m2. O acervo total dessa biblioteca está em torno de 18.000 
itens distribuídos em livros, revistas, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso. Em 
relação à tecnologia de alimentos apresenta ampla variedade de títulos, atuais e relevantes, abordando 
todas as áreas envolvidas na presente proposta. Ele é ampliado pelo serviço de Empréstimo Entre 
Bibliotecas para todos os itens que constam nas 10 bibliotecas da UNIPAMPA, sendo possível solicitar 
material de outras bibliotecas para empréstimo no campus Itaqui. 
A gestão da biblioteca conta com o suporte do módulo biblioteca do Sistema de Informações 
Educacionais (SIE), através do qual é possível incorporar itens ao acervo, realizar empréstimos, 
devoluções, renovações, acompanhar histórico das atividades do leitor, da movimentação dos 
exemplares, entre outros, como também emitir diversos relatórios estatísticos. 
 
 

 



 
 3. COMPOSIÇÃO CURRICULAR 

Módulo Componente curricular CH 
(T) 

CH 
(P) 

CH 
(EAD

) 

CH 

total 

Docente (com titulação à 
frente do nome) 

IES 
(campus) 

Regime 
 

Período de 
Execução por 

semestre) 

 

I Metodologia Científica 30   30 Prof.ª Drª Fernanda Fiorda Mello UNIPAMPA – Itaqui DE 2020/1  

I Planejamento, análise e 
interpretação de experimentos 

aplicados a alimentos 

30   30 Prof.ª Drª Paula Fernanda Pinto da 
Costa 

UNIPAMPA – Itaqui DE 2020/1  

II Processamento de Grãos 15 15  30 Prof. Dr Leomar Hackbart da Silva UNIPAMPA – Itaqui DE 2020/1  
II Tecnologia de panificação e 

confeitaria 
15 15  30 Prof. Dr. Tiago André Kaminski UNIPAMPA – Itaqui DE 2020/1  

II Processamento de Alimentos de 
Origem Animal 

30   30 Prof.ª Drª Graciela Salete 
Centenaro  

UNIPAMPA – Itaqui DE 2020/1  

II Pós-Colheita de frutas e hortaliças 30   30 Prof.ª Dra. Aline Tiecher UNIPAMPA – Itaqui DE 2020/1  
II Conservação de frutas e hortaliças 30   30 Prof.ª Dra Paula Ferreira de Araujo 

Ribeiro 
UNIPAMPA – Itaqui DE 2020/2  

I Analise Descritiva Quantitativa de 
Atributos Sensoriais 

15 15  30 Prof.ª Drª Angelita Machado Leitão UNIPAMPA – Itaqui DE 2020/2  

III Controle de Qualidade de 
Alimentos 

30   30 Prof.ª Drª Fernanda Fiorda Mello  UNIPAMPA – Itaqui DE 2020/2  

III Biotecnologia de Alimentos 30   30 Prof.ª Drª Carla Pohl Sehn UNIPAMPA – Itaqui DE 2020/2  

III Cromatografia aplicada à análise 
de alimentos 

30   30 Prof. Dr Valcenir Júnior Mendes 
Furlan 

UNIPAMPA – Itaqui DE 2020/2  

III Nanotecnologia de Alimentos 30   30 Prof. Dr. Augusto Gonzaga 
Oliveira de Freitas 

UNIPAMPA – Itaqui DE 2020/2  

IV Trabalho de Conclusão de Curso 30   30 Prof. Dr Leomar Hackbart da Silva UNIPAMPA – Itaqui DE 2020/2  

Módulo 1- Iniciação a Pesquisa; Módulo II- Tecnologia de Produtos de Origem Animal e Vegetal; Módulo III- Área conexa e Módulo IV- Trabalho de Conclusão de Curso.- CH (P): carga horária 
presencial; CH (EAD): carga horária na modalidade ensino à distância; CH total: carga horária total do componente; IES: Instituição de Ensino Superior.- Regime: DE (para professores do quadro 
permanente da UNIPAMPA).



 

4. EMENTÁRIO (dispor na ordem dos módulos) 

Nome do componente: Metodologia Científica (30h: 2-0) 
Modalidade*: Presencial 
Docente responsável (com titulação): Drª Fernanda Fiorda Mello 
Docente(s) colaboradores (com titulação): Não há 
Ementa: Conhecimento: senso comum, mítico, religioso, artístico, filosófico e científico. 
Estimulo do senso crítico na leitura de artigos científicos e o desenvolvimento da capacidade 
de formulação e redação das diversas etapas de um trabalho científico. Estudo da pesquisa 
científica; projetos de pesquisa; o trabalho de pesquisa e sua e aplicação; princípios básicos 
de revisão de literatura; redação de textos técnicos; apresentação dos resultados; discussão 
dos resultados; citação bibliográfica; normas técnicas (ABNT); divulgação da pesquisa e 
apresentação de seminários. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1 – PESQUISA CIENTÍFICA 
1.1 O conhecimento científico e suas bases epistemológicas 
1.2 Princípios, conceitos, características e etapas 
1.3 Tipos de pesquisa 
1.4 Plágio na pesquisa científica 

 
Unidade 2 – ACESSO A INFORMAÇÃO CIENTÍFICA NA INTERNET 
2.1 Revistas da área 
2.2 Classificação de periódicos (JCR e Qualis) 
2.3 Busca na base de dados 
2.4 Periódicos Capes 
2.5 Fatores a serem considerados na avaliação de artigos científicos 

 
Unidade 3 – PROJETO DE PESQUISA 

3.1. Pesquisa bibliográfica (etapas, fontes de informação, tipos de documentos) 
3.2. Citações 
3.3. Formato, estrutura básica e conteúdo do projeto de pesquisa 
3.4. Referências (elementos essenciais e formatos ABNT e Vancouver) 
3.5. Redação do Projeto de Pesquisa 
 
Unidade 4 – DIVULGAÇÃO DA PESQUISA 

4.1. Normas 
4.2. Critérios de publicação de artigos 
4.3. Comunicação com editores e revisores 
4.4. Currículo Lattes 
 
Unidade 5 - APRESENTAÇÃO DE SEMINÁRIOS 
5.1. Montagem da apresentação  
5.2. Sequência lógica 
5.4. Disposição do conteúdo 
5.5. Clareza dos slides e tamanho da fonte  
5.6. Montagem do local 
5.7 Apresentação pessoal e postura 
5.8. Linguagem técnica e científica 
5.9. Voz (dicção, pronuncia, entonação, ritmo) 
5.10 Vícios de linguagem 
5.11 Uso do tempo  
 



Referências básicas:  
Título 

CARVALHO, M. C. M. Construindo o saber: metodologia cientifica: fundamentos e 
técnicas. 23. ed. Campinas: Papirus, 2010.  
FRANCO, J. C.; FRANCO, A. Como elaborar trabalhos acadêmicos nos padrões da ABNT: 
aplicando recursos de informática. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2006. 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
Referências Complementares: 

Título 
ARAÚJO, C. R. L.; MARQUES, D. C. Manual para elaboração e normalização de trabalhos 
acadêmicos: conforme normas da ABNT. 4 ed. Bagé: UNIPAMPA, 2016. Disponível em: 
<http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/files/2017/09/manual-de-normalizacao-
2016.pdf> 
CASTRO, C. M. A prática da pesquisa. São Paulo: Pearson, 2006. 
ECO, U. Como se faz uma tese. 23. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 
KOCHE, J.C. Fundamentos de metodologia cientifica: teoria da ciência e iniciação a 
pesquisa. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.  
REY, G. J. F.; PACINI, C. A. Medo de Falar em Público em uma Amostra da População: 
Prevalência, Impacto no Funcionamento Pessoal e Tratamento. Psic.: Teor. e Pesq., v. 21, p. 
237-242, 2005.  
 



 

Nome do componente: Planejamento, Análise e Interpretação de Experimentos Aplicados a 
Alimentos (30h: 2-0) 
Modalidade*: Presencial  
Docente responsável (com titulação): Drª Paula Fernanda Pinto da Costa  

Docente(s) colaboradores (com titulação): Drª Angelita Machado Leitão, Dr Leomar Hackbart da 
Silva 
Ementa: O componente visa capacitar os profissionais para aplicar os conhecimentos de 
estatística para análise e interpretação de dados e na avaliação e resolução de problemas 
relativos a tecnologia de processamento de alimentos e controle de qualidade. Serão abordados 
os assuntos:  
A importância do planejamento experimental na condução de pesquisas científicas; Tópicos de 
estatística elementar (variáveis, populações, amostras); Parâmetros e estimativas; Tipos de 
delineamentos frequentemente aplicados à tecnologia de alimentos (Inteiramente casualizado, em 
blocos e noções sobre experimentos fatoriais); Análise de dados quantitativos e qualitativos; Uso 
de planilhas para organização e análise de dados; Programas de análise estatística. 

Conteúdo Programático: 
Unidade 1 - Introdução 
1.1- A importância do planejamento experimental na condução de pesquisas científicas. 
1.2 - Tópicos de estatística elementar (variáveis, populações, amostras) 
1.3 - Parâmetros e estimativas 
1.4 – Noções sobre testes de hipóteses  
 
Unidade 2 – Tipos de delineamentos frequentemente aplicados à tecnologia de alimentos 
2.1 Delineamento Inteiramente casualizado; 
2.2 Delineamento em blocos; 
2.3 Noções sobre experimentos fatoriais. 

 
Unidade 3 - Análise de dados quantitativos e qualitativos 
3.1 – Testes de comparações múltiplas de médias 
3.2 – Análise de regressão 
3.3 - Uso de planilhas para organização e análise de dados 
3.4 -  Programas de análise estatística. 
 
Unidade 4- Estudos de casos aplicados à tecnologia de alimentos:  
4.1 - Otimização de processos através da análise de superfície de resposta 
 
Referências básicas 

COSTA NETO, P. L.O. Estatística. 2. Ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002.  
ELLENDERSEN, L. S. N. Analise Sensorial Descritiva Quantitativa: estatística e 
interpretação. Ponta Grossa, PR: UEPG 2014.  
RIBEIRO JUNIOR, J. I. Análises estatísticas no Excel: guia prático. Viçosa: Ed. Vicosa, 2004.  
Referências complementares 

BANZATTO, D. A., KRONKA, S. N. Experimentação agrícola. 3. Ed. Jaboticabal: FUNEP, 1995. 
247p. 
LEVINE, D. M. et al. Estatística: teoria e aplicações: usando o Microsoft Excel em português. 
3 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2005. 
TRIOLA, MARIO F. Introdução a estatística. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

 

 



Nome do componente: Processamento de Grãos (30h: 1-1) 
Modalidade*: Presencial 
Docente responsável (com titulação): Prof. Dr Leomar Hackbart da Silva 
Docente(s) colaboradores (com titulação): Prof.ª Drª Paula Fernanda Pinto da Costa; 
 Prof. Dr. Tiago André Kaminski 
Ementa: O componente curricular visa aprimorar e aprofundar os conhecimentos área de 
secagem, armazenamento e processamento de grãos. Bem como evidenciar a aplicação de 
grãos e derivados a na indústria de alimentos. 
Conteúdo Programático: 
 
Unidade 1- Etapas de pré-processamento 
1.1 Recepção, seleção, limpeza; 
1.2 Sistemas de secagem; 
1.3 Sistemas de armazenamento; 

 
Unidade 2- Beneficiamento de Arroz 

2.1 Processo convencional; 
2.2 Processo de Parboilização 
2.3 Utilização dos derivados na indústria de alimentos. 

 
Unidade 3- Beneficiamento do Milho 

3.1 Processamento via seco e via úmido 
3.2 Produção de Amidos 
Utilização dos derivados na indústria de alimentos; 
 
Unidade 4- Beneficiamento do Trigo 
4.1 Moagem e Obtenção de farinhas 
4.2 Padrão de qualidade das farinhas 
4.3 Utilização dos derivados na indústria de alimentos. 

 
Unidade 5- Beneficiamento da Soja 
5.1 Extração de óleo de soja 
5.2 Refino de óleo de soja 
5.3 Obtenção de subprodutos: Extrato de soja, farinha de soja, isolado e concentrado proteico 
de soja. 
5.4 Utilização dos derivados na indústria de alimentos. 
 
Unidade 6 –Controle de Qualidade em Grãos e Derivados 
6.1 – Métodos analíticos de controle de qualidade em grãos 
6.2 – Legislação pertinente 



Referências básicas 
 

LIMA, U.A. Matérias-primas dos alimentos. Editora Blucher, 2010 
FELLOWS, P.J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática. Porto 
Alegre, Editora Artmed, 2° Ed, 2006.  
OETTERER, M. Fundamentos de ciência e tecnologia de alimentos. Barueri: Manole, 2006. 
 
Referências complementares 

COSTA, E. C.. Secagem industrial /  São Paulo, SP : Ed. Blucher, c2007. xvi, 178 p  
CARVALHO, N. M. C.; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção / 5. ed. 
Jaboticabal, SP : Funep, 2012. 590 p: 
CECCHI, H. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. Campinas: 
UNICAMP, 2003. 
ORDOÑES, J. A. – Tecnologia de alimentos: componentes dos alimentos e processos VOL 
1, Editora Artmed, 2007. 
BLOCK, J.M.; BARRERA-ARELLANO, D. Temas Selectos en Aceites y 
Grasas/Procesamiento. v. 1. São Paulo: Blucher, 2009 
GOMES, A. S. e JÚNIOR MAGALHÃES, A. M. Arroz Irrigado no Sul do Brasil. Brasília, 
Embrapa Informações Tecnológicas, 2004. 
XXX Reunião Técnica da Cultura do Arroz Irrigado. Arroz irrigado: recomendações técnicas da 
pesquisa para o Sul do Brasil. XXX Reunião Técnica da cultura do arroz irrigado, 06 a 08 de 
agosto de 2014, Bento Gonçalves, RS, Brasil. Santa Maria: Sociedade Sul-Brasileira de Arroz 
Irrigado, 2014. Disponível em: < http://www.irga.rs.gov.br/conteudo/4995/arroz-irrigado:-
recomendacoes-tecnicas-da-pesquisa-para-o-sul-do-brasil>. 

 



 
Nome do componente: Tecnologia de panificação e confeitaria (30h: 1-1) 
Modalidade*: Presencial 

Docente responsável (com titulação): Prof. Dr. Tiago André Kaminski 
Docente(s) colaboradores (com titulação): Prof. Dr. Leomar Hackbart da Silva e Prof.ª. Dra. 
Paula Fernanda Pinto da Costa 
Ementa: Histórico, mercado e importância nutricional dos produtos de panificação e 
confeitaria. Massas de panificação. Processo e produtos de panificação. Massas e 
preparações em confeitaria. Controle de qualidade e legislação. 
Conteúdo Programático: 
 

Unidade 1 – INTRODUÇÃO 
1.1 Histórico e mercado dos produtos de panificação e confeitaria 
1.2 Importância nutricional dos produtos de panificação 
 

Unidade 2 – MASSAS DE PANIFICAÇÃO 
2.1 Ingredientes essenciais 
2.2 Ingredientes opcionais 
2.3 Melhoradores/condicionadores de massa 
2.4 Farinhas Mistas 
2.5 Pré-misturas 
 
Unidade 3 – PROCESSO DE PANIFICAÇÃO 
3.1 Métodos de panificação 
3.2 Equipamentos utilizados para panificação 
3.3 Etapas do processo de panificação 
3.4 Principais produtos de panificação 
3.5 Defeitos nos produtos panificados 
3.5 Pães congelados 
 
Unidade 4 – PRODUTOS DE CONFEITARIA 
4.1 Equipamentos, utensílios e insumos para confeitaria 
4.2 Massas de confeitaria 
4.3 Preparações em confeitaria 
 
Unidade 5 – CONTROLE DE QUALIDADE E LEGISLAÇÃO 
5.1 Análises físico-químicas 
5.2 Análises reológicas 
5.3 Padrões microbiológicos e sanitários em panificação 
5.4 Legislação aplicada aos produtos e processos de panificação 



Referências básicas 
 
CAUVAIN, S.P.; YOUNG, L.S. Tecnologia da panificação. 2ª Edição. Barueri: Editora Manole, 

2009. 
FELLOWS, P.J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática. Porto 

Alegre: Artmed Editora, 2006.  
KOBLITZ, M.G.B., Bioquímica de alimentos: Teoria e aplicações práticas. Rio de janeiro:

Editora Guanabara Koogan, 2008. 
 
Referências complementares 
BOBBIO, P.A.; BOBBIO, F.O. Química do processamento de alimentos. São Paulo: Livraria 
Varela, 2001. 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 263 de 22 de 
setembro de 2005. Aprova o Regulamento Técnico para Produtos de Cereais, Amidos, 
Farinhas e Farelos. Diário Oficial [da] Republica Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 set. 
2005. 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa n° 8 
de 02 de junho de 2005. Aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da 
Farinha de Trigo. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 03 jun. 
2005. 
LIMA, U.A. Matérias-primas dos alimentos. São Paulo: Editora Blucher, 2010. 
MORETTO, E. Processamento e análise de biscoitos. São Paulo: Livraria Varela, 1999.   
MARCON, M.J.A.; AVACINI, S.R.P.; AMARNTE, E.R.A. Propriedades químicas e tecnológicas 
do amido de mandioca e do polvilho azedo. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2007.  
ORDÓÑEZ, J.A. Tecnologia de Alimentos. Volume 1. Componentes dos Alimentos e 
Processos. Porto Alegre: Artmed Editora. 2005. 

 



 

Nome do componente: Processamento de Alimentos de Origem Animal (30h: 2-0) 

Modalidade*: Presencial 
Docente responsável (com titulação): Dra Graciela Salete Centenaro 
Docente(s) colaboradores (com titulação): Dr Valcenir Júnior Mendes Furlan 
Ementa: 
Caracterização físico-química de alimentos de origem animal. Abate de animais, preparo de 
carcaças e cortes. Processamento de produtos cárneos enlatados, embutidos e defumados. 
Processamento do leite e derivados. Métodos de conservação de produtos de origem animal e 
legislação. Aproveitamento de subprodutos da indústria. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1 - Caracterização físico-química de alimentos de origem animal;  
Unidade 2 - Abate de animais, preparo de carcaças e cortes; 

2.1 Bovinos; 

2.2 Suínos; 

2.3 Aves; 

Unidade 3 – Processamento de produtos cárneos enlatados, embutidos e defumados; 

Unidade 4 - Processamento do leite e derivados; 

Unidade 5 - Processamento de ovos e mel; 

Unidade 6 – Conservação de produtos de origem animal e legislação;  

Unidade 7 - Aproveitamento de subprodutos da indústria de alimentos de origem animal. 

Referências Básicas: 
ORDOÑEZ, J. A. Tecnologia dos Alimentos - Alimentos de Origem Animal. Porto Alegre. 

Artemed. v.2. 2005. 
GOMIDE, L. A. M.; RAMOS, E. M.; FONTES, P. R. Tecnologia de abate e tipificação de 

carcaças. Viçosa, MG: Editora Universidade Federal de Viçosa, 2006.  
CRUZ, A. G.; ZACARCHENCO, P. B.; OLIVEIRA, C. A. F.; CORASSIN, C. H. Processamento de 

Produtos Lácteos: Queijos, Leites Fermentados, Bebidas Lácteas, Sorvete, Manteiga, Creme de 

Leite, Doce de Leite, Soro em Pó e Lácteos Funcionais, 1 ed. v.3, Elsevier, 2017. 
MATOS, A. T. Curso Sobre Tratamento de Resíduos Agroindustriais. Viçosa: FEAM/UFV, 2005.  
 

Referências Complementares: 
GAVA, A. J.; da SILVA, C. A. B.; FRIAS, J. R. G. Tecnologia de alimentos: princípios e 

aplicações. São Paulo: Nobel, 2008. 
TERRA N. N. Defeitos nos produtos cárneos: Origens e soluções. São Paulo, SP: Livraria 

Varela, 2004. 
OETTERER, M.; REGITANO-D’ARCE, M. A.; SPOTO, M. H. F. Fundamentos de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Manole, 612p. 2006. 
EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2. Ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

COTTA, T. Galinha: Produção de ovos. Viçosa, MG: Editora Aprenda fácil, 2002. 

 



Nome do componente: Pós-Colheita de Frutas e Hortaliças (30h: 2-0) 

Modalidade*: presencial 

Docente responsável (com titulação): Dra. Aline Tiecher 

Docente(s) colaboradores (com titulação): Dra. Paula Ferreira de Araújo Ribeiro 
Ementa: Processos fisiológicos de maturação e senescência de frutas e hortaliças. Principais 
alterações moleculares, bioquímicas e fisiológicas durante a maturação e aquisição de atributos 
de qualidade, valor nutricional e funcional de frutas e hortaliças. Identificação de desordens 
fisiológicas na pós-colheita de frutas e hortaliças. Métodos empregados no armazenamento de 
frutas e hortaliças. Análises físico-químicas e antioxidantes em frutas e hortaliças. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1 – Introdução ao estudo da pós-colheita de frutas e hortaliças 
1.1 Conceito de pós-colheita 
1.2 Importância da pós-colheita na cadeia produtiva  
1.3 Perdas pós-colheita  
 
Unidade 2 – Fisiologia da maturação e senescência de frutas e hortaliças 
2.1 Indução do processo de maturação e senescência 
2.2 Transformações físicas e bioquímicas durante a maturação 
2.3 Biossíntese do etileno 
2.4 Uso do etileno e inibidores de etileno na conservação pós-colheita 
 
Unidade 3 – Qualidade pós-colheita de frutas e hortaliças 
3.1 Atributos de qualidade, valor nutricional e funcional 
3.2 Estresses e distúrbios fisiológicos que afetam a qualidade pós-colheita 
 
Unidade 4 – Armazenamento de frutas e hortaliças 
4.1 Princípios físicos empregados no armazenamento 
4.2 Processos e métodos para o armazenamento em atmosfera modificada 
4.3 Processos e métodos para o armazenamento em atmosfera controlada 
 
Unidade 5 – Análises físico-químicas e antioxidantes de frutas e hortaliças 

 Referências básicas  
CHITARRA, M.I.F.; CHITARRA, A.B. Pós-Colheita de Frutas e Hortaliças: Fisiologia e 
Manuseio. 2. ed. Lavras: UFLA, 2005.  
LANA, M. M.; FINGER, F. L. Atmosfera modificada e controlada: aplicação na conservação 
de produtos hortícolas. Brasília: Embrapa, 2000. 
OETTERER, M., BISMARA, M.A., D'ARCE, R. E. SPOTO, M. H. F. Fundamentos de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos. Editora Manole, 2006. 
 
Referências complementares 
AWAD, M. Introdução a fisiologia vegetal. 2. ed. São Paulo: Nobel, 1992. 
CASTRO, P. R. C. Manual de fisiologia vegetal: teoria e pratica. São Paulo: Agronômica 
Ceres, 2005. 
CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutas e hortaliças: glossário. Lavras: 
UFLA, 2006. 
CORTEZ, L.A.B.; HONÓRIO, S.L.; MORETTI, C. L. Resfriamento de Frutas e Hortaliças. 
Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2002. 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 



Nome do componente: Conservação de Frutas e Hortaliças (30h: 2-0) 
Modalidade*: Presencial 
Docente responsável (com titulação): Prof.ª. Dra Paula Ferreira de Araujo Ribeiro 
Docente(s) colaboradores (com titulação): Prof.ª. Dra Aline Tiecher 
Ementa: Conservação pelo uso do calor. Conservação pelo uso do frio. Conservação pelo uso 
do sal e do açúcar. Conservação pelo controle da umidade. Irradiação. Conservação pelo uso 
de aditivos. Métodos combinados para a conservação de frutas e hortaliças. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1 – Conservação pelo uso do calor 
1.1 Penetração do calor nos alimentos 
1.2 Branqueamento 
1.3 Pasteurização 
1.4 Esterilização (apertização e tindalização) 
1.5 Efeitos do calor sobre os nutrientes das frutas e hortaliças 
 
Unidade 2 – Conservação pelo uso do frio 
2.1 Refrigeração  
2.2 Congelamento 
2.3 Efeitos do frio sobre os nutrientes das frutas e hortaliças 
 
Unidade 3 – Conservação pelo uso do sal e do açúcar 
3.1 Princípio da conservação pelo uso do sal e do açúcar 
3.2 Exemplos de produtos 
 
Unidade 4 – Conservação pelo controle da umidade 
4.1 Secagem 
4.2 Desidratação 
4.3 Efeitos da conservação pelo controle da umidade sobre os nutrientes das frutas e hortaliças 
 
Unidade 5 – Irradiação 
5.1 Princípio da conservação pelo uso da irradiação 
5.2 Efeitos da irradiação sobre os nutrientes das frutas e hortaliças 
 
Unidade 6 – Conservação pelo uso de aditivos 
 
Unidade 7 – Métodos combinados para a conservação de frutas e hortaliças 
Referências básicas 
EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.  
FELLOWS, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípio e prática. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2006.    
GAVA, A. J.; da SILVA, C. A. B.; FRIAS, J. R. G. Tecnologia de alimentos: Princípios e aplicações. 
São Paulo: Nobel, 2008. 
Referências complementares 
CORTEZ, L. A. B.; HONÓRIO, S. L.; MORETTI, C.L. Resfriamento de frutas e hortaliças. 
Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2002. 
LIMA, U. de A.; FERREIRA, A.; ARNALDI, D.; SONODA, D.; FANTINI, R. Agroindustrialização de 
frutas. Piracicaba: FEALQ, 2008.  
OETTERER, M., BISMARA, M.A., D'ARCE, R. E SPOTO, M. H. F. Fundamentos de ciência e 
tecnologia de alimentos. São Paulo: Editora Manole, 2006.  
REES, J.A.G.; BETTISON, J. Procesado termico y envasado de los alimentos. Zaragoza: Acribia, 
1994. 
STUDER, A. Conservacion casera de frutas y hortalizas. Zaragoza: Acribia, 1996. 



 

Nome do componente: Analise Descritiva Quantitativa de Atributos Sensoriais     (30h: 1-1) 
Modalidade*: Presencial 
Docente responsável (com titulação): Dr.ª Angelita Machado Leitão 
Docente(s) colaboradores (com titulação): Drª Paula Fernanda Pinto da Costa 
Ementa: Introdução, importância e aplicação da analise sensorial em pesquisa e no controle 
de qualidade de alimentos e bebidas. Fisiologia sensorial. Montagem, organização e 
treinamento de equipe de avaliação sensorial. Métodos descritivos de avaliação sensorial. 
Analise e interpretação dos dados. 

Conteúdo programático 
Unidade 1 – Introdução ao estudo da Análise Sensorial 
1.1Definição e aplicação 
1.2 Órgãos de percepção  
1.3 Condições para os testes sensoriais 
 
Unidade 2I – Métodos sensoriais 
2.1 Métodos descritivos 
2.2 Descritivo quantitativo (ADQ) 
2.2.1 Seleção dos julgadores 
2.2.2 Desenvolvimento de terminologias 
2.2.3 Treinamento de equipe sensorial 
2.2.4 Teste sensorial 
 
Unidade 3 –Análise estatística 
3.1 Análise de dados 
3.2 Computação de dados em Software estatístico  
3.3 Avaliação Anova, comparação de médias e correlações 
3.4 Interpretação de resultados tabulados e gráficos 

Referencias básicas:  
ELLENDERSEN, Luciana de Souza; WOSIACKI, Gilvan. Analise sensorial descritiva 
quantitativa: Estatística e interpretação.1º Edição Atual. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2014. 
89p. 
PALERMO, Jane Rizzo. Análise Sensorial: Fundamentos e Métodos. Rio de Janeiro: Editora 
Atheneu, 2015.153p. 
MINIM, Valéria Paula Rodrigues. Analise sensorial: estudos com consumidores. Viçosa, MG: 
Editora UFV, 2010.308p. 
 
Referencias complementares: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS –ABNT. BR 13088. Teste de 
comparação pareada em análise sensorial dos alimentos e bebidas. São Paulo: ABNT, 1994. 
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS –ABNT. BR 13315. Perfil de sabor 
em análise sensorial de alimentos e bebidas. São Paulo: ABNT, 1995. 
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS –ABNT. BR 13526. Teste de 
comparação múltipla em análise sensorial de alimentos e bebidas. São Paulo: ABNT, 1995. 
CHAVES, José Benicio Paes. Métodos de diferença em avaliação sensorial de alimentos e 
bebidas. Viçosa: Ed. Universidade Federal de Viçosa – UFV, 2005, 91p 12 
CECCHI, Heloísa Mascia. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 
Campinas: Editora UNICAMP, 2003. 207p. 
SILVA, Dirceu Jorge; QUEIROZ, Augusto Cesar de. Análise de alimentos: métodos químicos 
e biológicos. 3ª Edição. Viçosa: UFV, 2004.235p. 

 



Nome do componente: Controle de Qualidade de Alimentos (30h: 2-0) 

Modalidade*: Presencial 

Docente responsável (com titulação): Drª Fernanda Fiorda Mello 

Docente(s) colaboradores (com titulação): Não há 

Ementa: Doenças transmitidas por alimentos. Perigos físicos, químicos e microbiológicos. 
Principais órgãos fiscalizadores. Conceito e fundamentos aplicados a Procedimentos Padrão 
de Higiene Operacional, Boas Práticas de Fabricação, Análise de Perigo e Pontos Críticos de 
Controle e respectivas legislações.  
Conteúdo Programático: 

UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO 
1.1. Segurança alimentar X segurança dos alimentos X alimentos seguros  
1.2. Doenças Transmitidas por alimentos (DTA)  
1.3. Fundamentos microbiológicos 
1.4. Riscos de contaminação dos alimentos  
1.5. Órgãos fiscalizadores  
1.6. Principais legislações 
 
UNIDADE 2 - Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO)  
2.1. Procedimentos de limpeza e sanitização das Instalações e equipamentos 
2.2. Procedimentos de monitoria  
2.3. Ações corretivas  
2.4. Medidas preventivas  
2.5. Registros  
2.6. Legislação aplicada a PPHO 
 
UNIDADE 3 – Boas Práticas de Fabricação (BPF)  
3.1. Conceitos de higiene, processos e agentes de limpeza, etapas básicas do fluxo de 
operação  
3.2. Edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios  
3.3. Controle integrado de vetores e pragas urbanas, abastecimento de água, manejo de 
resíduos.  
3.4. Manipuladores.  
3.5. Matérias-primas, ingredientes e embalagens  
3.6. Preparo, armazenamento e distribuição dos alimentos  
3.7. Documentos e registros  
3.8. Legislação aplicada a BPF  
 
UNIDADE 4 – Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC)  
4.1. Identificação e análise de perigos  
4.2. Identificação dos Pontos Críticos de Controle (PCC)  
4.3. Definição dos Limites para cada PCC  
4.4. Definição do sistema de monitoramento  
4.5. Definição das medidas e ações corretivas  
4.6. Definição dos procedimentos de verificação do sistema  
4.7. Definição dos registros e documentação do sistema  
4.8. Legislação aplicada a APPCC  

Referências básicas:  
Título 

CHAVES, J. B. P.; ASSIS, F. C. C. Boas práticas de fabricação 16 183 (BPF) para 
restaurantes, lanchonetes e outros serviços de alimentação. Viçosa: UFV, 2006.  



GERMANO, P.M.L. Higiene e vigilância sanitária de alimentos: qualidade das matérias 
primas, doenças transmitidas por alimentos e treinamento de recursos humanos. 3 ed. 
São Paulo: Manole, 2011. 1034 p. 
HAZELWOOD, D. Manual de higiene para manipuladores de alimentos. São Paulo: Varela, 
1995. 
SANTOS, J.C.J. Manual de segurança alimentar: boas práticas para serviços de 
alimentação. Rio de Janeiro: Rubio, 2008. 
SILVA, JR. E. A. Manual de controle higiênico sanitário de alimentos. 2 ed., São Paulo: 
Varela, 1996.  
Referências Complementares: 

Título 

FORSYTHE, S.J. Microbiologia da segurança alimentar. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

GERMANO, M.I.S. Treinamento de manipuladores de alimentos: fator de segurança 
alimentar e promoção da saúde. São Paulo: Varela, 2003.  

GIORDANO, J.C. Controle integrado de pragas. SBCTA, Campinas, 1995. 
RANCO, B.D.G.M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008. 
TONDO, E.C.; BARTZ, S. Microbiologia e sistemas de gestão da segurança de alimentos. 
Porto Alegre: Sulina, 2011. 
 



 
Nome do componente: Biotecnologia de Alimentos (30h: 2-0)   
Modalidade*: Presencial 
Docente responsável (com titulação): Dra. Carla Pohl Sehn 
Docente(s) colaboradores (com titulação): Dr.ª Angelita Machado Leitão e Dra. Aline Tiecher 
Ementa: Fundamentos da biotecnologia. Noções de genética aplicada à biotecnologia. 
Organismos geneticamente modificados. Obtenção de micro-organismos, enzimas e 
metabólitos microbianos para uso em alimentos. Biotecnologia na produção de alimentos e 
processos de fermentativos 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1 – Biotecnologia 
Definição e importância para a indústria de alimentos 

 
Unidade 2 – Introdução à genética 
2.1 Noções de genética aplicada à biotecnologia 

 
Unidade 3 – Organismos Geneticamente Modificados 
3.1 Uso e aplicações para obtenção de alimentos seguros 
 
Unidade 4 – Processos biotecnológicos 
4.1 Obtenção de micro-organismos, enzimas e metabólitos microbianos para uso em alimentos 
 
Unidade 5 – Biotecnologia na Produção de Alimentos 
5.1 Metodologias aplicadas à biotecnologia de alimentos 
5.2 Processos fermentativos (alcoólica, láctica e acética)  

 

Referências básicas: 
BORZANI, Walter; SCHMIDELL, Willibaldo; LIMA, Urgel de Almeida; AQUARONE, Eugênio. 
Biotecnologia industrial: Fundamentos. Vol 1. São Paulo, SP: Editora Edegard Blücher 
Ltda, 2001. 
LIMA, Urgel de Almeida; AQUARONE, Eugênio; BORZANI, Walter; SCHMIDELL, Willibaldo. 
Biotecnologia industrial: Processos Fermentativos e Enzimáticos. Vol 3. São Paulo, SP: 
Editora Edegard Blücher Ltda, 2001. 
COSTA, N. M. B.; OLIVEIRA, A. B. de. Biotecnologia e nutrição: saiba como o DNA pode 
enriquecer a qualidade dos alimentos. São Paulo: Nobel, 2003. 
 

Referencias complementares: 
ARAGAO, F. J. L. Organismos transgênicos: explicando e discutindo a tecnologia. São 
Paulo: Manole, 2003. 
AQUARONE, Eugênio; BORZANI, Walter; SCHMIDELL, Willibaldo; LIMA, Urgel de Almeida. 
Biotecnologia industrial: Biotecnologia na produção de alimentos. Vol 4. São Paulo, SP: 
Editora Edegard Blücher Ltda, 2001. 
BASTOS, Reinaldo Gaspar. Tecnologia das Fermentações: Fundamentos de 
Bioprocessos. São Carlos: Editora FSCar, 2010. 162p. 
BON, E. P. S. Enzimas em biotecnologia: produção, aplicações e mercado. Rio de 
Janeiro: Inter ciência, 2008. 
FILHO, W.G.V. Bebidas Alcoólicas: ciência e tecnologia.  São Paulo, SP. Editora Edgard 
Blucher Ltda, 2010. 460p. 

 
 



 

Nome do componente: Cromatografia Aplicada à Análise de Alimentos (30h: 2-0) 
 
Modalidade*: Presencial  

Docente responsável (com titulação): Dr Valcenir Júnior Mendes Furlan  

Docente(s) colaboradores (com titulação): 

Ementa:  
Fundamentos de cromatografia. Cromatografia gasosa. Cromatografia líquida de alta 
eficiência. Sistemas de detecção. Execução experimental.  Aplicações em análise de 
alimentos. 
 Conteúdo Programático: 

 
Unidade 1: Introdução, definição e classificação  
 
Unidade 2: Cromatografia gasosa 
2.1 Instrumentação analítica  
2.1.1 Sistemas de gases  
2.1.2 Injetores  
2.1.3 Colunas  
2.1.4 Detectores  
2.2. Aplicações da cromatografia em fase gasosa para a análise de alimentos  
2.3. Análises qualitativa e quantitativa 
 
Unidade 3: Cromatografia líquida de alta eficiência 
3.1. Instrumentação analítica  
3.1.1 Fases móveis 
3.1.2 Injetores  
3.1.3 Fases estacionárias  
3.1.4 Detectores  
3.2. Aplicações da cromatografia líquida para análise de alimentos  
3.3. Análises qualitativa e quantitativa 

Referências básicas  
CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. Campinas, SP: 
UNICAMP, 2003, 2 Ed, 207p 

COLLINS, C. H.; BRAGA, G. L.; BONATO, P. S. Fundamentos de cromatografia. Campinas, 
SP: UNICAMP, 2006. 453p. 
HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 868p. 
LANÇAS, F. M. Fundamentos da cromatografia gasosa. Campinas, SP: Editora Átomo, 2017 
CIOLA, R. Fundamentos da cromatografia a líquido de alto desempenho HPLC. São Paulo, 
SP: Edgard Blucher, 1998. 179p. 
 
Referências Complenentares 

LANÇAS, F. M. Cromatografia líquida moderna: HPLC/CLAE. Campinas, SP: Átomo, 2009. 
382p. 
VOGEL, A. I. Análise química quantitativa. Rio de Janeiro, LTC, 2002, 6 ed., 488p. 
 

 



 

Nome do componente: Nanotecnologia de Alimentos (30h: 2-0) 
Modalidade*: Presencial 
Docente responsável (com titulação): Dr Augusto Gonzaga Oliveira de Freitas 
Docente(s) colaboradores (com titulação): Dra. Caroline Raquel Bender 
Ementa: Fundamentos de Nanotecnologia; Colóides e Interfaces; Biomateriais; Tecnologias 
em escala nanométrica aplicadas a alimentos. Métodos físico-químicos de análise e 
caracterização de nanomateriais. 
Conteúdo Programático: 
Unidade 1 – FUNDAMENTOS DE NANOTECNOLOGIA 

1.1. O conceito de nanotecnologia 
1.2. Principais tipos de nanomateriais 
1.3. Aplicações de nanotecnologia em diversas áreas 
1.4. Desafios e perspectivas no campo da nanotecnologia 

 
Unidade 2 – COLÓIDES E INTERFACES 
2.1. O estado coloidal 
2.2. Classificação e características de colóides 
2.3. Interfaces: sólido-líquido, sólido-gás, líquido-líquido; líquido-gás 
2.4. Propriedades óticas e elétricas de colóides 
2.5. Estabilidade de colóides  

 
Unidade 3 – BIOMATERIAIS 

3.1. Biopolímeros – naturais e sintéticos 
3.2. Biopolímeros catiônicos 
3.3. Biopolímeros aniônicos 
3.4. Aspectos físico-químicos de Biomateriais 
 
Unidade 4 – NANOTECNOLOGIA EM ALIMENTOS 

4.1. Métodos de preparo de nano e micropartículas 
4.2. Tecnologias em escala nano e micrométrica aplicadas a alimentos 
4.3. Métodos físico-químicos de análise e caracterização de nanomateriais 
4.4. Desafios e perspectivas no campo da nanotecnologia de alimentos 
 

Referências básicas:  
Título 

WALSTRA, P. Physical chemistry of foods. New York: Marcel Dekker, 2003. 
DURAN, NELSON. Nanotecnologia: introdução, preparação e caracterização de 
nanomateriais e exemplos de aplicação. São Paulo, SP: Artliber, 2006. 2 vol. 
MOORE, GRAHAM. Nanotecnologia em embalagens.  São Paulo: Ed. Blucher, 2010. 80 p. 
Referências Complementares: 

Título 
Atkins, P.W.; de Paula, J. Fisico-quimica. V.1 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. xxii, 486 p 
DICK, Y.P.; SOUZA, F.R. Físico-quimica: um estudo dirigido sobre equilíbrio entre fases, 
soluções, e eletroquímica. Porto Alegre: UFRGS, 2006. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Centro de Nanociencia e Nanotecnologia. 
Topicos em nanociencia e nanotecnologia: II amostra CNANO – UFRGS, 2008.  Porto 
Alegre: Editora da UFRGS, 2008. 240p. 
 



 

Nome do componente: Trabalho de Conclusão de Curso (30h: 2-0) 
Modalidade*: Presencial 
Docente responsável (com titulação): Dr Leomar Hackbart da Silva 
Docente(s) colaboradores (com titulação): Drª Angelita Machado Leitão, Drª Aline Tiecher, 
Dr Augusto Gonzaga Oliveira de Freitas, Drª Carla Pohl Sehn, Dra. Caroline Raquel Bender , 
Drª Garciela Salete Centenaro, Drª Fernanda Fiorda Mello, Paula Ferreira de Araujo Ribeiro, 
Drª Paula Fernanda Pinto da Costa, Dr. Tiago André Kaminski e Dr Valcenir Júnior Mendes 
Furlan. 
Ementa: Este componente visa preparar os acadêmicos para a execução de atividade técnica 
orientada. Desenvolver habilidades e competências para preparação de trabalhos científicos e 
acadêmicos. Despertar o interesse pelas atividades de pesquisa e estimular a produção 
científica.  
Conteúdo Programático: 
 
Unidade 1 - DESENVOLVIMENTO DAS ETAPAS QUE COMPÕEM O TRABALHO 
1.1 Exposição da metodologia do trabalho de conclusão de curso 
1.2 Apresentação do cronograma de atividades 
1.3 Pesquisa bibliográfica 
 
Unidade 2 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
2.1 Execução das atividades do trabalho de conclusão de curso através de orientação 
individual (orientador/orientado) 
 
Unidade 3 - CONCLUSÃO DO TRABALHO 
3.1 Elaboração do artigo técnico-científico de acordo com o regimento do curso 
3.2 Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso perante banca examinadora 

 
Referências básicas: 
 
FERREIRA, H. Redação de Trabalhos Acadêmicos: nas áreas das ciências biológicas e 
da saúde. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2011. 
FRANCO, J. C.; FRANCO, A. Como elaborar trabalhos acadêmicos nos padrões da ABNT: 
aplicando recursos de informática. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011. 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 

 
Referências Complementares: 
 
ARAÚJO, C. R. L.; MARQUES, D. C. Manual para elaboração e normalização de trabalhos 
acadêmicos: conforme normas da ABNT. 4 ed. Bagé: UNIPAMPA, 2016. Disponível em: 
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/files/2017/09/manual-de-normalizacao-2016.pdf 
CASTRO, C. M. A prática da pesquisa. São Paulo: Pearson, 2006. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 
KOCHE, J.C. Fundamentos de metodologia cientifica: teoria da ciência e iniciação a 
pesquisa. 28. ed. Petropolis: Vozes, 2009. 
PEREIRA, M. G. Artigos Científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 
 

 
 



 
 

5. ORÇAMENTO E FONTES DE RECURSO 
 

Informações financeiras expressas em Reais (R$) 
 
 

 
Sugestão de Orçamento 

 
DESPESAS DE CUSTEIO VALOR (R$) FONTE DO 

RECURSO DIARIAS NO PAÍS   
Diárias Nacionais* 0,00  
Diárias para demais Colaboradores 0,00  
Subtotal diárias 0,00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   
Passagens Rodoviárias 0,00  
Passagens Aéreas 0,00  
Subtotal passagens e locomoção 0,00  
TOTAL 0,00  
* Para pessoas com vínculo com a Administração Pública. 
Observação: a execução do orçamento deve ser feita pelo setor administrativo do campus 
proponente. 

 
 
 
  
 6. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
  

Atividade Elemento de despesa Valor (R$) Data (mês/ano)  
  0,00   
  0,00   
  0,00   
  0,00   

*Inserir quantas linhas for necessário 
 
 
 
    7. ANEXOS 
   
 
Lista de anexos obrigatórios 

1-   Currículo Lattes do Coordenador 
2-   Regimento do Curso 

 
 
 
Obs: Anexar quaisquer documentos ou textos que se julguem necessários, como histórico 
institucional, referencial teórico, minuta de convênios, cartas de interesse etc. 
 

  

 
 


