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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 
 

Curso 
Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio na Área de Alimentos 

Habilitação Técnico em Alimentos 

Título Técnico em Alimentos 

Carga horária 
Ciclo profissionalizante: 1360 h 
TOTAL: 1360 h 

Tempo de Integralização 02 anos 

Turno de Oferta Noturno 

Local de Funcionamento Campus Zé Doca 

Regime do Curso 
Ingresso anual 
Funcionamento semestral  

Número Atual de Vagas 40 vagas 

Forma Subseqüente 
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2. APRESENTAÇÃO 

 
 

A educação profissionalizante no Brasil aprimora-se ao longo do tempo de modo 
que, atualmente requer uso intensivo da ciência e tecnologia e exige profissionais 
altamente qualificados, preparados para enfrentar o mercado de trabalho altamente 
competitivo. Desta forma há a necessidade de uma reformulação de conceitos que 
vêm sendo aplicados durante anos. Os métodos aplicados para a qualificação 
profissional vêm se alterando, com a presença cada vez maior de componentes 
associados às capacidades de coordenar informações, interagir com pessoas, 
interpretar de maneira dinâmica a realidade. O profissional técnico deve ser capaz de 
executar as soluções propostas que sejam não apenas tecnicamente corretas, mas 
que se crie uma interação com as relações sociais e o meio ambiente. 
 
O projeto pedagógico do Curso Técnico em Alimentos tem como premissa permitir 
uma flexibilidade na estrutura do curso, de modo a permitir uma visão ampla de 
conhecimento teórico-prático baseado em competências, incluindo-se bases 
filosóficas e política, a interdisciplinaridade e a atenção com o aspecto social. A 
construção de um processo participativo em que o aluno sedimenta seus 
conhecimentos e experiências com a orientação do professor é um fator 
determinante para se construir um profissional do mundo atual. 
 
Nos últimos anos, a industrialização de alimentos teve extraordinários progressos 
tecnológicos no desenvolvimento de novos produtos, processos, métodos de 
conservação, análises bromatológicas, toxicológicas, microbiológicas e sensoriais, 
bem como no treinamento e tratamento de resíduos e em pesquisas de viabilidade 
nutricional, medicinal e econômica de produtos alimentícios de origem animal e 
vegetal. 
 
Cabe às Universidades e aos Institutos Federais a função de formar recursos 
humanos, para que a sociedade possa dispor de profissionais com comprovado 
embasamento científico–tecnológico para desenvolver, com qualidade e 
segurança, funções ligadas ao processamento, distribuição, armazenamento e 
consumo de alimentos, com controle de qualidade e valor nutricional. 
 
A Tecnologia de Alimentos pode ser considerada como uma ciência com objetos de 
estudos definidos nas áreas de fabricação, armazenamento, distribuição, transporte 
e comercialização de produtos alimentícios. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 
Atuando como agente formador no município de Zé Doca desde o ano 2000, o IF-
MA, juntamente com a prefeitura local, identificou que a população da região é em 
sua maioria de famílias carentes, apesar do potencial do município, que foi escolhido 
como Pólo de Desenvolvimento pelo Governo Estadual com abrangência em 18 
municípios numa área 25.654 Km2 e uma população de 261.378 pessoas. 
 
A produção de alimentos é uma alternativa importante para a erradicação da miséria 
no país, pela possibilidade de ocupação de enormes contingentes de pessoas. Na 
região semi-árida nordestina vivem mais de 2 milhões de famílias em péssimas 
condições de vida. A inclusão social e o desenvolvimento regional, especialmente via 
geração de emprego e renda, devem ser os princípios orientadores básicos das 
ações direcionadas às técnicas de produção de alimentos, o que implica dizer que 
sua produção e consumo devem ser promovidos de forma descentralizada e não-
excludente em termos de rotas tecnológicas e matérias-primas utilizadas. 
 
A preocupação em oferecer um Curso Técnico em Alimentos no município de Zé 
Doca está baseada principalmente nos fatores: grande criação de gado e produção 
de leite. O município de Zé Doca tem, segundo Viviani (2007), a população de 
42.453 habitantes, das quais 63% residem na zona urbana. Desta forma, cerca de 
19.000 famílias residem na zona rural da região, vivendo da agricultura familiar. 
 
Os agricultores familiares são definidos, segundo o Manual Operacional do Crédito 
Rural Pronaf (2002), como sendo os produtores rurais que atendem aos seguintes 
requisitos: 

 
a) Sejam proprietários, posseiros, arrendatários, parceiros ou concessionários da 

Reforma Agrária; 
b) Residam na propriedade ou em local próximo; 
c) No mínimo 80% (oitenta por cento) da renda bruta familiar deve ser 

proveniente da exploração agropecuária ou não agropecuária do 
estabelecimento; 

d) A base da exploração do estabelecimento deve ser o trabalho familiar. 
O Brasil possui cerca de 4,13 milhões de agricultores familiares e representam 
85,2% dos estabelecimentos rurais do país. Destes, 49,6% situam-se na 
região Nordeste, sendo os mais pobres. Existem 475.779 assentados no país, 
em 6.067 assentamentos.  

 
A agricultura familiar representa mais de 84% dos imóveis rurais do país. Ao redor de 
4,1 milhões de estabelecimentos. Os agricultores familiares são responsáveis por 
aproximadamente 40% do valor bruto da produção agropecuária, 80% das 
ocupações produtivas agropecuárias e parcela significativa dos alimentos que 
chegam a mesa dos brasileiros, como o feijão (70%); a mandioca (84%); a carne de 
suínos (58%); de leite (54%); de milho (49%); e de aves e ovos (40%). 
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4. OBJETIVOS 

 
 
 
4.1. Geral: 

 
 
- Formar profissionais Técnicos em Alimentos com qualificação para atuar com 
eficiência em indústrias/empresas do setor alimentício com ênfase nos processos 
industriais nas áreas de beneficiamento, transformação, conservação e controle de 
qualidade dos alimentos. 
 
 
 
4.2. Específicos: 

 
 
- Preparar profissionais que possam atuar nas etapas de industrialização de 
alimentos, aplicando seus conhecimentos técnicos na atuação de: 
 

 Controle de qualidade dos aspectos físico-químicos e higiênicos; 
 

 Análises microbiológicas, sensoriais e bromatológicas; 
 

 Contribuição de novas tecnologias para armazenamento, embalagem, 
estoques e distribuição. 

 
 
- Capacitar o Técnico em Alimentos para adequar-se às normas de qualidade, 
auxiliando o Engenheiro de Alimentos e o Tecnólogo de Alimentos no 
desenvolvimento de novos produtos e equipamentos industriais. 
 
- Desenvolver competências para que o Técnico em Alimentos tenha 
responsabilidade social, cultural, ambiental e econômico no qual seja inserido na 
perspectiva de uma visão estratégica globalizada do setor produtivo de pequenas e 
microempresas do setor alimentício. 
 
 
 
5. REQUISITOS DE ACESSO 
 
 

Através de processo seletivo aberto ao público destinado a estudantes com o 
certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente. Como requisitos de acesso, 
além dos previstos em lei, é exigência do curso no processo seletivo, testes de 
Língua Portuguesa, Matemática e Química para os candidatos concorrentes. 



 10 

 O acesso ao Curso Técnico dar-se-á mediante processo seletivo no primeiro 
módulo (ou período), baseando-se ainda nos casos abaixo para os períodos 
subseqüentes: 

 
a) Solicitação de reabertura de matrícula, desde que seja comprovada a 

existência de vaga e cumprimento dos prazos estabelecidos pela 
instituição; 

 
b) Alunos transferidos de outros Institutos Federais ou Escolas Técnicas, 

desde que a transferência atenda aos requisitos legais estabelecidos; 
 
c) Solicitação de mudança de curso, desde que haja afinidade entre as 

habilitações e a existência de vaga. 
 

 As inscrições para o processo de seleção serão realizadas nas épocas previstas 
pelo Campus Zé Doca-MA.  

 Os candidatos deverão ter concluído o Ensino Médio. O processo de seleção será 
composto de provas de conhecimentos a nível de  Ensino Médio.  

 Os candidatos classificados serão chamados à matrícula até o limite de vagas 
existentes para a composição da turma.  

 O ingresso dar-se-á no primeiro módulo (ou períodos), seguindo-se 
seqüencialmente os módulos (ou períodos) subseqüentes. As matrículas serão 
efetuadas semestralmente, antecedendo o início de cada período. 

 
 
 
6. ÁREA DE ATUAÇÃO 
 
 

Na Indústria de Alimentos, o técnico atua em áreas como processamento e análise 
físico-química, sensorial, microbiológica e no desenvolvimento de novos produtos; 
centros de pesquisa e desenvolvimento; restaurantes e/ou cozinhas industriais, 
hoteleiras e hospitalares; suporte para implantação das normas para certificação da 
qualidade; suporte de marketing e distribuição de produtos; suporte para elaboração 
de rótulos dos produtos alimentícios de acordo com normas estabelecidas pelos 
Ministérios da Agricultura e da Saúde; em redes de supermercados, supervisionando 
o armazenamento, recepção e distribuição dos produtos; na prestação de serviços 
em laboratórios de análises de alimentos.  

 
Atualmente, existe um mercado promissor para o Técnico em Alimentos nas:  
 

 Indústrias alimentícias de produtos agroindustriais; 
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 Empresas de armazenamento e distribuição de alimentos;  
 

 Indústrias de aproveitamento de resíduos; 
 

 Empresas do ramo alimentício como padarias, restaurantes, hotéis, 
supermercado, frigoríficos, cozinhas industriais e hospitalares, escolas, dentre 
outros, prestando serviços técnicos especializados; 

 

 Laboratórios de análises físico-químicas, sensoriais, microbiológicas e de 
determinação analítica da constituição química dos alimentos e suas 
propriedades alimentares de produtos de origem animal e vegetal. 

 
 
 
7. PERFIL DO TÉCNICO 
 
 

O Técnico em Alimentos é o elo entre o graduado (Químico, Engenheiro de 
Alimentos, Tecnólogo, Biólogo) da área e os operadores de produção da indústria do 
setor. Auxilia no controle de qualidade dos processos tecnológicos, higiênico-
sanitários e sensoriais dos produtos em processamento e em desenvolvimento, nas 
indústrias de insumos e aditivos, de rações, bebidas, embalagens e em laboratórios 
de controle de qualidade. 

 
O egresso do curso Técnico em Alimentos formado pelo IF-MA/Campus Zé Doca, 
dentro de suas atribuições genéricas, estará habilitado a desenvolver atividades de 
culminância social, ambiental, econômica e higiênica, planejando, executando, e 
seguindo as etapas do processo produtivo: manuseio, preservação, armazenamento, 
desenvolvimento de novos produtos e serviços, preparo, controle e manutenção da 
qualidade, com o intuito de oferecer produtos alimentícios de qualidade ao 
consumidor, com maior rendimento e economia, estando apto também a empreender 
seu próprio negócio. A formação do referido profissional terá como base, atividades 
tecnológicas para o controle e qualidade de alimentos, com formação crítica, 
responsabilidade e comprometimento com o processo de transformação dos 
mecanismos de produção industrial, com repercussão social e econômica. 
 
Este profissional estará preparado para buscar inovações no desenvolvimento de 
novos produtos e/ou serviços e de novas tecnologias, bem como contribuir para a 
consecução de procedimentos e implantação do Programa de Segurança Alimentar e 
de Boas Práticas de Fabricação, visando ao atendimento da legislação pertinente. 
 
Com base no exposto, o Técnico em Alimentos formado pelo Campus Zé Doca terá o 
seguinte perfil: 
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 Associar à utilização de recursos tecnológicos, conhecimentos, valores éticos, 
estéticos e políticos que encaminhem ao desenvolvimento de uma postura 
crítico-reflexiva frente à humanização do homem e do trabalho; 

 
 Compreender o contexto científico, tecnológico, legal, econômico e político-

social de sua área de formação profissional; 
 

 Adotar uma postura empreendedora para administrar seu próprio negócio e 
crescimento profissional; 

 
 Interpretar a legislação e normas técnicas referentes à saúde e segurança do 

trabalho, aplicando-as de modo a propiciar um ambiente adequado e seguro 
ao exercício das atividades profissionais; 

 
 Realizar análises físicas, químicas, físico-químicas, microbiológicas e 

sensoriais em amostras de produtos alimentícios e insumos do processo 
produtivo; 

 
 Controlar a qualidade da matéria-prima de cada etapa dos processos na 

produção de alimentos; 
 

 Supervisionar e executar operações na indústria alimentícia. 
 
 
 
8. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 
 
 
A proposta do curso é a de preparar profissionais aptos a exercerem atividades 
específicas à industrialização de alimentos, dentro das potencialidades econômicas 
do Estado e da região, para a aplicação de tecnologias de preparo, armazenamento, 
controle, conservação, embalagem, distribuição, utilização e desenvolvimento de 
produtos alimentícios de origem animal e vegetal. 
 
A estrutura curricular do curso de Técnico em Alimentos integraliza-se com 1360 
horas, com duração máxima de 02 (dois) anos e organização das disciplinas 
distribuídas em 04 (quatro) semestres de estudo no turno noturno. 
 
O curso será concatenado com os avanços da ciência e tecnologia de alimentos e no 
comprometimento com a ação profissional através do direcionamento dos projetos de 
pesquisa às necessidades evidenciadas nas indústrias e/ou empresas na área de 
alimentos. 
 
A articulação teórico-metodológica entre as disciplinas constitui-se como um caminho 
fecundo para o entendimento da complexidade tecnológica, com reflexos qualitativos 
no setor produtivo. 
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9. MATRIZ CURRICULAR – CURSO TÉCNICO EM ALIMENTOS 

 

PERÍODO DISCIPLINAS 
AULAS 

SEMANAIS 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 

1º 

Metodologia da Pesquisa Científica 2 40 

Matemática Aplicada 2 40 

Química Geral Experimental 3 60 

Armazenamento de Matéria-Prima na 
Indústria de Alimentos 

2 40 

Higiene e Segurança na Indústria de 
Alimentos 

2 40 

Química Geral 3 60 

Leitura e Produção Textual 2 40 

Microbiologia Básica 3 60 

Química Ambiental 2 40 

TOTAL 21 420 

 

2º 

Informática 2 40 

Transformação e Conservação de 
Produtos de Origem Vegetal 

4 80 

Microbiologia de Alimentos 3 60 

Embalagens 2 40 

Estatística 2 40 

Química de Alimentos 3 60 

Operações Unitárias 3 60 

TOTAL 19 380 
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3° 

Transformação e Conservação de 
Produtos de Origem Animal 

4 80 

Bioquímica de Alimentos 2 40 

Processos da Indústria Química 2 40 

Análise Sensorial 2 40 

Analise Instrumental 3 60 

Análise Físico-Química de alimentos 3 60 

TOTAL 16 320 

 

 
 
 

4º 

Controle de Qualidade na Indústria de 
Alimentos 

2 40 

Gestão de Recursos Humanos 2 40 

Empreendedorismo e Marketing 2 40 

Projetos 2 40 

Desenho Técnico 2 40 

Nutrição Aplicada à Tecnologia de 
Alimentos 

2 40 

TOTAL 12 240 

 

Teórico - Prático 
1360 
h/a 

TOTAL 
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DISCIPLINA: Metodologia da Pesquisa Científica  40 horas 1º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 
UNIDADE I- O problema do conhecimento 
 

 Formas de conhecimento.  Problemas relacionados ao conhecimento. Ciência 
na antiguidade  e na modernidade. Ciência como novo paradigma. 

 
 
UNIDADE II- Redação científica 
 

 O ato do estudo, da leitura e da escrita. As várias formas de  textos. Tipologia 
e Produção de textos científicos. 

 
 
UNIDADE III- Pesquisa escolar e científica 
 

 Bases conceituais, tipologia, técnicas de pesquisa escolar. Bases de dados. 
Uso da biblioteca e internet. 

 
 
UNIDADE IV- Projeto de Pesquisa 
 

 Estrutura e elaboração, técnicas de normalização. Divulgação científica. 
 

REFERÊNCIAS 
 

ALVES, R. Filosofia da Ciência: introdução ao jogo e a suas 
regras. 4 ed. São Paulo:Loyola,2002 
 
BAGNO, M. Pesquisa na escola: o que é, como se faz. 12 ed. São 
Paulo: Loyola, 2002. 
 
BOOTH, W. C.; COLOMB, G.G; WILLIAMS, J. M. A arte da 
Pesquisa. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
 
CARRAHER. D. W. Senso Crítico. São Paulo: Pioneira Tomson 
Learning, 2002. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
 
HESS J. Teoria do Conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. 
 
KOCHE, J. C. Fundamentos de Metodologia Cientifica. 19 ed. 
Petrópolis: Vozes, 1997. 
 
RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa cientifica.  29 ed. 
Petrópolis: Vozes, 1986. 
 
SANTOS, A. R. Metodologia Cientifica: a construção do 
conhecimento. 6 ed rev. Rio de Janeiro: DP & A, 2004. 
 
ZILLES, U. Teoria do Conhecimento. 3 ed. Porto Alegre: 
EDPUCRS, 1994. 

 

COMPETÊNCIAS 

 Compreender de modo crítico os elementos cognitivos, sociais e culturais envolvidos na produção do conhecimento humano, aplicando fundamentos 
teóricos na confecção de trabalhos escolares. 

 Elaborar projeto de pesquisa reconhecendo suas etapas e aplicabilidade.  
 

EVIDÊNCIAS 
 

- Demonstra compreensão sobre os tipos de conhecimento, aplicando-os adequadamente às situações propostas. 
- Articula as diversas formas existentes de explicação dos fenômenos do mundo, percebendo suas contribuições, relações e limitações. 
- Utiliza técnicas de pesquisa nas atividades escolares, através da organização metodológica dos dados levantados, visando a otimização do tempo e eficiência 
dos resultados, mantendo postura de respeito ao patrimônio intelectual. 
- Elabora de forma eficiente, textos científicos nos diversos gêneros: resumos, resenhas, relatórios  e artigos científicos. 
 

10. EMENTAS DAS DISCIPLINAS 
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DISCIPLINA: Matemática Aplicada 40 horas 1º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 
UNIDADE I- ANÁLISE COMBINATÓRIA 

 Princípio fundamental da contagem; Arvore de possibilidades 

 Permutações simples e fatorial de um número 

 Arranjos simples 
 

UNIDADE II- BINÔMIO DE NEWTON 

 Número binomial 

 O triângulo de Pascal 

 Desenvolvimento de um binômio usando o triângulo de Pascal 
 

UNIDADE III- PROBABILIDADE 

 Experimento aleatório 

 Espaço amostral e eventos 

 Probabilidade em espaços amostrais equiprováveis 

 Probabilidade de união de dois eventos 

 Probabilidade condicional 

 Probabilidade de dois eventos simultâneos (ou sucessivos) 

 Experimentos binomiais 

REFERÊNCIAS 
 
NETO, Spione de Pierro; FILHO, Sergio Orsi. Quanto (Matemática em 
fascículos para o Ensino Médio). Vol. 1 e 2 . São Paulo: Editora 
Saraiva. 2000. 
 
IEZZI, Gelson; OSVALDO, Dolce; DEGENSZAJN, David; PÉRICO, 
Roberto; ALMEIDA, Nilze. Matemática Ciências e Aplicações. Vol. 1. 
São Paulo: Editora Atual, 2001. 
 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Contexto & Aplicações. Vol. 1. 
São Paulo: Editora ÁTICA, 1999. 
 

COMPETÊNCIAS 

 Analisar e determinar o número de ocorrências, o desenvolvimento de um binômio e a probabilidade de um fenômeno, tendo como base o estudo de 
análise combinatória. 
 

EVIDÊNCIAS 
- Calcula o número de possibilidades que podem ocorrer numa certa experiência, sem precisar escrever cada uma dessas possibilidades, assim como calcula a 
probabilidade de um evento ocorrer. 
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DISCIPLINA: Química Geral Experimental 60 horas 1º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Regras de segurança de laboratório e confecção de relatórios; 

 Vidrarias e equipamentos de laboratório; 

 Medidas de volume, temperatura e massa. Precisão e Exatidão; 

 Balanças e seu uso; 

 Técnicas de transferência de sólidos e líquidos; 

 Densidade de materiais; 

 Separação de misturas; 

 Preparação de soluções e padronização; 

 Evidências de reações químicas (liberação de gás, formação de 
precipitado e liberação de calor). 

 Testes de ácidos e bases; 

 Titulação; 

 12. Eletrólise 

REFERÊNCIAS 
 
FRANÇA, M. S. B. Química Experimental Básica. Maranhão: Edufma, 
2002. 
 
ATKINS, L.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a vida 
moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Ed. Bookman, 2001. 
 
REIS, Martha. Química. São Paulo: FTD. 
 
RUSSEL, J. B. Química Geral. São Paulo: MacGraw-Hill, 1994. 

COMPETÊNCIAS 

 Possuir domínio das técnicas básicas de utilização de laboratórios, criatividade e iniciativa na busca de soluções para questões individuais e coletivas 
relacionadas à Química, bem como dos procedimentos necessários de primeiros socorros, nos casos dos acidentes mais comuns em laboratórios de 
Química. 

EVIDÊNCIAS 
- Descreve e compreende as regras de segurança no laboratório; 
- Conhece as vidrarias, equipamentos e símbolos próprios do laboratório de Química; 
- Utiliza técnicas de transferências de materiais sólidos e líquidos; 
 - Compreende as técnicas de separação de misturas; 
 - Seleciona e utiliza idéias e procedimentos científicos para a resolução de problemas qualitativos e quantitativos em Química, identificando e acompanhando as 
variáveis relevantes nesse processo; 
 - Reconhece o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural, assim como as relações entre o desenvolvimento cientifico e tecnológico da Química e os 
aspectos sociais, políticos e culturais. 
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DISCIPLINA: Armazenamento de Matéria-Prima na Indústria de Alimentos 40 horas 1° Semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Sanitização, implementos agropecuários e legislação aplicada ao processo de 
pós- produção e transporte de produtos agropecuários destinados a indústria 
alimentícia. 

 

 Secagem, aeração e transporte de produtos agropecuários.  
 

 Conservação e armazenamento de produtos agropecuários. 
 

REFERÊNCIAS 
CETREISUL. Tecnologia Agroindustrial em pequena escala para 
agricultores. FAEM. Ed. UFPEL, 1990. 
 
CHITARRA & CHITARRA Pós-colheita de frutos e hortaliças – Fisiologia 
e manuseio –Editora Gráfica Nagy Ltdas.Lavras. 
 
GAVA, Altamir Jaime. Princípios de tecnologia de alimentos. 1ed 8ª 
impressão Nobel. 1998. 
 
GLIESSMAN, S.R. Agroecologia; Processos Ecológicos em Agricultura 
Sustentável. Porto Alegre, Editora da Universidade. 2000. 
 
KAWAMURA, L. K. Novas tecnologias e educação. São Paulo: Ática, 
1990. 80p. 
 
LEMOS, R. C., SANTOS, R. D. dos. Manual de métodos de trabalho 
de campo. São Paulo: SBCS, 1996. 
 
PUZZI, D. Abastecimento e armazenamento de grãos. Campinas: 
ICEA, 1986. 603 p. 
 
SATO, Geni Satico. Perfil da indústria de alimentos no Brasil: 1990-
1995. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, 1997. 
 

COMPETÊNCIAS 
 

 Monitorar as etapas de pós-produção, transporte, acondicionamento e conservação de matéria-prima de origem vegetal e animal na indústria de alimentos. 
 

EVIDÊNCIAS 
- Aplicar técnicas utilizando-se de tecnologias agropecuárias apropriadas direcionadas a pós-colheita de vegetais e pós-produção de animais destinados a servirem 
de matéria-prima na indústria de alimentos. 
- Aplicar técnicas de conservação e armazenamento de produtos vegetais e animais. 
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DISCIPLINA: Higiene e Segurança na Indústria de Alimentos 40 horas 1º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 

 Higiene industrial e pessoal; 

 Agentes e processos de limpeza e sanitização; Doenças devidas a alimentos; 

 Salubridade do ambiente; 

 Acidente do Trabalho; 

 Inspeção de Segurança, Investigação e Análise dos acidentes do trabalho; 
Custo dos Acidentes; Fundamento da Prevenção de Acidentes; 

 Equipamento de proteção individual (EPI); 

 A cor na segurança do Trabalho; 

 Normas para inspeção dos locais de trabalho; 

 Prevenção e combate ao incêndio; 

 Limpeza dos locais de trabalho, instalações sanitárias, vestuários, 
bebedouros, armários e refeitórios; 

 Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA); 

 Procedimentos gerais de primeiros socorros. 

REFERÊNCIAS 
 
Barbosa Filho, A. N. Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
 
Pereira Filho, H. V.; Pereira, V. L. D.; Pacheco Jr, W. Gestão da 
Segurança e Higiene do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2000, 136 p. 
 
 

COMPETÊNCIAS 

 Indicar, aplicar e adaptar as técnicas de higiene de alimentos com o objetivo de identificar e prevenir toxiinfecções alimentares, bem como identificar, 
enumerar e solucionar os problemas que surgem durante a higienização de alimentos, e no controle de qualidade dos produtos. 

EVIDÊNCIAS 
- Compreende a higiene industrial e pessoal; 
- Compreende agentes e processos de limpeza e sanitização e doenças devidas a alimentos 
- Compreende as legislações vigentes a segurança alimentar e sanitizantes 
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DISCIPLINA: Química Geral  60 horas 1º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Atomística 

 Tabela Periódica 

 Ligações Químicas 

 Funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos 

 Cálculos Químicos. 

REFERÊNCIAS 
 
RUSSEL, J. B. Química Geral.  2ª Edição. São Paulo: Makron Books, 
1994. 
 
USBERCO e SALVADOR. Química. São Paulo: Saraiva. 
 
REIS, Martha. Química. São Paulo: FTD. 
 
TITO e CANTO. Química. São Paulo: Moderna. 

COMPETÊNCIAS 

 Compreender códigos e símbolos da Química, bem como os dados quantitativos, estimativas, medidas e relações, reconhecendo os aspectos químicos 
relevantes na interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente. 

 
EVIDÊNCIAS 
 

- Descreve as transformações químicas em linguagens discursivas; 
- Compreende os códigos e símbolos próprios da química atual; 
- Compreende e utiliza conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica, bem como os dados qualitativos, as estimativas e medidas correspondentes na 

Química. 
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DISCIPLINA: Leitura e Produção Textual 40 horas 1º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 
 

 Conceito de texto. O que é um texto? Diferenças entre um texto literário e não-
literário. Tipos textuais (Narração, Descrição e Dissertação). 
 

 Conceito de Leitura. O ato de ler e sua importância; Classificações (horizontal, 
analítica, etc.) Estratégias de leitura e processamento de textos (esquema e 
resumo). 

 

 Linguagem, Comunicação, Interação; Ortografia; Acentuação gráfica; 
Concordância Nominal. 

REFERÊNCIAS 
 

ECO, Umberto. Os limites da interpretação. São Paulo: Perspectiva, 
1990. 
 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de 
Janeiro: FGV, 1991.  
 
 KATO, Mary A. No mundo da escrita: uma perspectiva 
psicolingüística. 7. ed.. São Paulo: Ática, 1993.  
 
NICOLA, José de. Língua, Literatura e redação 1.  São Paulo: 
Scipione, 1998. 
 
______________ Língua, literatura e produção de textos 1. São 
Paulo: Scipione, 2005. 
 
LEME, Odilon Soares. Linguagem, literatura, redação. São Paulo: 
Ática, 2003. 

 

COMPETÊNCIAS 

 Desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. 

 Aprimoramento da capacidade argumentativa e do pensamento crítico. 

 Aperfeiçoamento de habilidades sócio-interativas 

EVIDÊNCIAS 
- Compreender a comunicação como um processo interativo 
- Conceber o texto como um evento comunicativo 
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DISCIPLINA: Microbiologia Básica   
 

40 horas 1º semestre 
 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Campo de ação e histórico da Microbiologia; 

 Metabolismo, crescimento e genética microbiana; 

 Micróbios e Parasitas multicelulares; 

 Controle de Microrganismos. 
 

 

REFERÊNCIAS: 
 
-AMABIS, J. M.: MARTHO, G.R. Biologia das Células: origem da vida, 
citologia, histologia e embriologia, São Paulo: Moderna, v. 01, 1994, 
440p. 

 
-BLACK, J. G. Microbiologia: Fundamentos e Perspectivas. Guanabara 
Koogan. 4ª ed., Rio de Janeiro, 2002. 

 
-PELCZAR JR. M. J. et al.Microbiologia: Conceitos e Aplicações. v. 01, 
2ª ed., Pearson Education. São Paulo, 1997. 

 
-CAMPOS. G. S. Microbiologia Geral. Ministério da Educação – 
UFRRJ. Instituto de Veterinária (DMIV). Rio de Janeiro, 1997. 

 

 
COMPETÊNCIAS 
 

 Aplicar os métodos e processos básicos utilizados no estudo morfofisiológico de microrganismos, bem como reconhecer o seu papel em processos 
industriais. 

 
 
EVIDÊNCIAS 
 

- Descrever o surgimento da Microbiologia como ciência e a sua importância para a atualidade. 
- Distinguir os diversos microrganismos, de acordo com a estrutura, forma, morfologia, fisiologia e reino a que pertencem. 
- Entender o processo de desenvolvimento dos microrganismos unicelulares comparando com os multicelulares e formadores de colônias. 
- Conhecer os microrganismos patogênicos e as formas de resistências destes, analisando as medidas de controle industrial e inovações descobertas pelo 

homem. 
- Avaliar o crescimento e as formas de utilização dos microrganismos e sua importância ecológica e industrial. 
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DISCIPLINA: Química Ambiental 40 horas 1º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Energia; 

 Água, solo e ar (Poluentes e conseqüências); 

 Ciclo do nitrogênio, carbono e enxofre; 

 Poluição ambiental; 

 Direito e legislação ambiental. 

 

REFERÊNCIAS 
 
BAIRD, C. Química Ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
 
ROCHA, J. C. Introdução a Química Ambiental. Porto Alegre: 
Bookman, 2004. 
 
TRIGUEIRO, A. Meio Ambiente no Século 21. Rio de Janeiro: GMT, 
2003. 
 

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer os poluentes ambientais e o controle do mesmo. 

 Conhecer e compreender os direitos ambientais e a legislação vigente para o mesmo. 

 

EVIDÊNCIAS 

 
- Conhece os poluentes e reconhece a importância da conscientização para minimizar os poluentes no ambiente; 
- Aplica os direitos e a legislação ambiental na indústria e no dia-a-dia. 
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DISCIPLINA: Informática 40 horas 2º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 CONCEITOS BÁSICOS DE HARDWARE: Funcionamento do computador.  A 
memória do computador.  A unidade Central de Processamento. Unidades de 
Entrada/Saída;  
 

 CONCEITOS BÁSICOS DE SOFTWARE: Introdução, Funções Básicas, 
Máquina de Níveis, Histórico, Tipos de Sistemas Operacionais; e 
 

 PRÁTICA DE MICROINFORMÁTICA EM LABORATÓRIO: principais 
ferramentas de informática, recursos principais do Windows, conceitos, 
manipulação de pastas, arquivos, janelas, os recursos do Microsoft Office 
(criar textos, tabelas, objetos gráficos, manipulação de planilhas, formatação, 
fórmulas, cálculos, apresentações, slides), recursos e aplicações da Internet, 
utilização da Internet, noções de Segurança. 

REFERÊNCIAS 
 
MACHADO, Francis B.; MAIA, Luiz Paulo. Introdução à Arquitetura 
de Sistemas Operacionais. LTC - Livros Técnicos e Científicos 
Editora, Rio de Janeiro 2002. 
 
SILVA, Mário Gomes da. Terminologia Básica, Microsoft Windows 
XP, Microsoft Word XP, Microsoft Excel XP - Microsoft Access XP 
e Microsoft Powerpoint XP. Editora ÉRICA, 2006. 
 
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: Conceitos Básicos. 
Editora CAMPUS, 2006. 
 
NORTON, Peter. Introdução a Informática. Editora MAKRON 
BOOKS, 2005. 
  

COMPETÊNCIAS 

 Entender os fundamentos e o funcionamento do Software e Hardware, bem como, dominar os diversos aplicativos da microinformática. 

 

EVIDÊNCIAS 

 Analisa os serviços e funções de sistemas operacionais, utilizando suas ferramentas e recursos em atividades de configuração, manipulação de arquivos, 
segurança e outras; 

  Identifica os componentes dos computadores e seus periféricos, analisando funcionamento e relacionamento entre eles; e 

 Utiliza adequadamente, o microcomputador, os aplicativos de editoração de texto, planilhas eletrônicas e softwares de apresentação, bem como os 

programas de edição de imagem, pesquisa na Internet, entre outros, para a realização das diversas atividades pedagógicas. 
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DISCIPLINA: Transformação e Conservação de Produtos de Origem Vegetal 80 horas 2º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Técnicas de conservação dos alimentos: por calor, defumação, radiação, frio, 
secagem, fermentação, osmose e pela adição de espécies químicas.  
 

 Aditivos e coadjuvantes.  
 

 Armazenagem e transporte de matérias-primas e de produtos industrializados. 
 

 Fatores condicionantes da armazenagem e do transporte de alimentos.  
 

 Visão da cadeia produtiva. 
 

 Processamento de frutas e hortaliças em produtos industriais. 
 

REFERÊNCIAS 
 
EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 1998. 
 
GAVA, A. J. Princípios de Tecnologia de Alimentos. S. Paulo: 
Nobel, 1978. 
 
BARUFALDI, R.; OLIVEIRA M. N. Fundamentos da Tecnologia de 
Alimentos. Atheneu, 2001. 
 
SILVA, J. A. Tópicos da Tecnologia de Alimentos. Livraria Varela, 
2000. 
 

COMPETÊNCIAS 

 Compreender o processamento e conservação dos alimentos de origem vegetal, bem como os vários tipos de conservação, vantagens, desvantagens e 
características técnicas dos processos. 
 

EVIDÊNCIAS 

 
- Compreende as técnicas de conservação dos alimentos: por calor, defumação, radiação, frio, secagem, fermentação, osmose e pela adição de espécies 

químicas; 
- Conhece os aditivos e coadjuvantes; 
- Compreende a armazenagem e transporte de matérias-primas e de produtos industrializados; 
- Compreende os processamentos de produtos de origem vegetal. 
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DISCIPLINA: Microbiologia de Alimentos 60 horas 2º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Histórico dos Microrganismos nos Alimentos; 

 Taxonomia e Funções dos Microrganismos nos Alimentos; 

 Métodos Físicos, Químicos, Moleculares e Imunológicos; 

 Crescimento de Microrganismos e Parâmetros dos Alimentos que afetam o 
Crescimento microbiano; 

 Indicadores Microbiológicos de Qualidade e Segurança dos Alimentos. 
 

REFERÊNCIAS 
 
BLACK, J. G. Microbiologia: Fundamentos e Perspectivas. Guanabara 
Koogan. 4ª ed., Rio de Janeiro, 2002. 

 
CAMPOS. G. S. Microbiologia Geral. Ministério da Educação – 
UFRRJ. Instituto de Veterinária (DMIV). Rio de Janeiro, 1997. 

 
JAY, J. M. Microbiologia de Alimentos. Artmed, 6ª Ed., Porto Alegre, 
2005. 

 
PELCZAR JR. M. J. et al. Microbiologia: Conceitos e Aplicações. v. 
01, 2ª ed., Pearson Education. São Paulo, 1997. 

 
 

COMPETÊNCIAS 

 Reconhecer os diversos microrganismos identificando suas atuações nos alimentos e aplicar mecanismos de controle da população microbiana nos 
diferentes produtos alimentares. 

 

EVIDÊNCIAS 
- Identifica os as principais características dos microrganismos mais representativos de um dado alimento. 
- Cita mecanismos de controle da população microbiana de um determinado alimento. 
- Enumera os grupos microbianos que apresentam resistência e tolerância a fatores químicos e físicos de controle.  
- Executa análises laboratoriais a amostras de alimentos, conseguindo posteriormente ler e interpretar os resultados da amostra. 

                 - Cita características que devem apresentar os grupos microbianos potencialmente utilizáveis como culturas de arranque. 
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DISCIPLINA: Embalagens 40 horas 2º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Definições de Embalagens; 

 Características de embalagens de alimentos; 

 Tipos, composição e propriedades das embalagens; 

 Processo de fabricação e aplicação de embalagens metálicas, de vidro, 
plásticas, celulósicas e laminados; 

 Interação embalagem x alimento; 

 Rotulagem; 

 Controle de qualidade e legislação.  
 
 

REFERÊNCIAS 
 
GAVA, A. J. Princípios de Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Nobel, 
1984. 
 
EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Nobel, 1989. 284 
p. 
 
BARUFALDI, R.; OLIVEIRA M. N. Fundamentos da Tecnologia de 
Alimentos. Atheneu, 2001. 
 
SILVA, J. A. Tópicos da Tecnologia de Alimentos. Livraria Varela, 2000. 
 

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer a caracterização e avaliação de embalagens para comprovação da eficácia de diferentes tipos de materiais na conservação e aumento de vida de 
prateleira dos alimentos. 
 

EVIDÊNCIAS 

- Descreve os tipos de embalagens seus conceitos, funções, mercado atual e importância na conservação, armazenamento e transporte dos alimentos. 
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DISCIPLINA: Estatística 40 horas 2º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 
       I UNIDADE: Técnicas de levantamento estatístico 
 

 População, amostra, variável e intervalo 

 Tabulação de dados estatísticos 

 Representação gráfica dos dados estatísticos 
 

       II UNIDADE: Medidas de tendência central 
 

 Média aritmética 

 Média geométrica 

 Mediana 

 Moda 

 Separatriz (quartis, decis e percentis) 
 

       III UNIDADE: Medidas de dispersão 
 

 Amplitude 

 Desvio padrão 

 Variância 
 

 

REFERÊNCIAS 
 
FARHAT, Cecília Aparecida Vaiano. Introdução à estatística aplicada.  
São Paulo: FTD, 1998, - (Coleção ensino técnico). 
 
Oliveira, Therezinha de Freitas Rodriques. Estatística na escola. Rio de 
janeiro: Ao Livro Técnico, 1974. 
 
Martins, Gilberto de Andrade. Princípios de estatística. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 1990   
 

COMPETÊNCIAS 

 Construir tabelas e gráficos a partir de dados estatísticos, calculando suas medidas de tendências e suas medidas de dispersão.  

 

EVIDÊNCIAS 
 
- Elabora questionário e coleta dados 
- Constrói tabelas e gráficos estatísticos. 
- Calcula as medidas de tendências 
- Calcula as medidas de dispersão 
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DISCIPLINA: Química de Alimentos 60 horas 2º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Água; 

 Áçúcares; 

 Polissacarídeos; 

 Lipídeos; 

 Proteínas; 

 Corantes; 

 Aromas; 

 Vitaminas; 

 Conservantes 

 Compostos prejudiciais; 

 Minerais. 

REFERÊNCIAS 
 

COULTATE, T. P. Alimentos a Química de seus componentes. 3ª 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
ORDOÑEZ, J. A. et. al. Tecnologia de Alimentos: componentes 
dos alimentos e processos. Vol. 1. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 

COMPETÊNCIAS 

 

 Mostrar o que a química de alimentos realiza nos sistemas vivos enfatizando conceitos, a estrutura, características químicas, reatividade, a relação 
destes compostos com o meio ambiente e a importância na bioquímica celular. 

 

EVIDÊNCIAS 

     Aplica a química de alimentos em sistemas vivos, identificados e definindo os elementos constituintes da matéria, utilizando a relação estrutura e 
reatividade; Aplicando as regras básicas de nomenclatura; Verificando a relação dos compostos com o meio ambiente, bem como identifica outras 
funções presentes nas estruturas e relaciona a fundamentação dos compostos no funcionamento da célula. 
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DISCIPLINA: Operações Unitárias 60 horas 2º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Conceitos das operações unitárias de transferência de massa; 

 Conceitos fundamentais na transferência de calor; 

 Conceitos fundamentais no escoamento de fluidos. 

 Operações em estágios e noções de projetos de equipamentos; 

 Operações multiestágios em contracorrente; 

 Operações multiestágios em contra corrente com refluxo; 

 Variáveis de operação industrial. 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
FOUST, A.S. et  alii. Princípios das operações unitárias. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Dois,1982. 
 
GOMIDE, R. Operações unitárias. Vol. 1 e 4. São Paulo: autor, 1982. 
ARAÚJO, Celso. Transmissão de calor. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC – 

Livros Técnicos e Científicos, 1982. 
 
HIMMELBLAU, David Mautner. Engenharia química: princípios e 

cálculos.  4 ed. Rio de Janeiro: Prentice - Hall do Brasil, 1984. 
 

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer os conceitos e princípios fundamentais das operações unitárias de transferência de massa e calor; 

 Conhecer as operações em estágio, e as operações em multiestágios. 
 

EVIDÊNCIAS 

-Identifica os princípios fundamentais e conceitos das operações de transferência de massa e calor; 
-Reconhece e explica a operação de destilação, de absorção, de extração, de adsorção; 
-Reconhece e explica a operação de cristalização; 
-Reconhece e explica as operações de evaporação, condensação e secagem; 
-Reconhece e explica as operações de transporte mecânico; 
-Identifica os equipamentos utilizados nas operações unitárias industriais. 
-Interpreta e realiza cálculo de balanço de massa; 
-Descreve as operações unitárias em estágios; 
-Compreende as operações de contato líguido-líguido e sólido-fluido; 
-Compreende as relações de fases e equilíbrio líguido-líguido, sólido-gás e sólido-líguido. 
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DISCIPLINA: Transformação e Conservação de Produtos de Origem Animal 80 horas 3º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Panorama geral do setor processador de alimentos de origem animal: 
produção, competitividade, mercados atendidos; 

 Metabolismo do músculo: conversão do músculo em carne;  

 Fluxogramas operacionais de abate de aves, suínos e bovinos; 

 Fluxograma operacional e equipamentos no processamento de 
produtos de origem animal (leite, iogurte, queijo, manteiga, lingüiça, 
etc.);  

 Subprodutos da Indústria alimentícia.  

 Avaliação da qualidade e rendimento obtido em função do tipo de 
processamento.  

 

 

REFERÊNCIAS 
 
BRITO, J. R. F. & DIAS, J. C. A qualidade do leite. Juiz de Fora: 
EMBRAPA/São Paulo: TORTUGA, 1998, 88p. 
 
BEHMER, M. L. A. Tecnologia do leite. 10ª ed. São Paulo: Nobel, 1980. 
 
GAVA, A. J. Princípios de Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Nobel, 
1984. 
 
EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Nobel, 1989. 284 p. 
 
BARUFALDI, R.; OLIVEIRA M. N. Fundamentos da Tecnologia de 
Alimentos. Atheneu, 2001. 
 
SILVA, J. A. Tópicos da Tecnologia de Alimentos. Livraria Varela, 2000. 
 

COMPETÊNCIAS 

 Fornecer informações sobre as transformações tecnológicas para a conservação e produção de alimentos de origem animal, possibilitando uma visão 
crítica, sob o ponto de vista nutricional, segundo os diversos tratamentos empregados, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

 

EVIDÊNCIAS 

- Compreende os metabolismos dos produtos de origem animal; 

- Conhece as operações de processamento de alimentos de origem animal; 

- Conhece a legislação vigente para os processamentos dos produtos de origem animal 
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DISCIPLINA: Processos da Indústria Química 40 horas 3º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 História da indústria e características do profissional da indústria; 

 Características do processamento industrial. 

 Fundamentos da proteção individual, coletiva e ambiental; 

 Indústria de processamento de diversas matérias-primas; 
 

REFERÊNCIAS 
 
SHREVE, R. Norris- BRINK Jr., Joseph A. Indústria de processos 
químicos. Rio de Janeiro: LTC – Editora Guanabara Dois,1982. 
 
PERLIGEIRO, Carlos Augusto G. Engenharia de processos-análise, 
simulação,otimização e síntese de processos. 4ª ed. São Paulo: 
Edgar Blucher,1980. 
 
FELDER, Richard M.; Rousseau, Ronald W. Princípios elementares 
dos processos químicos. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 
 
HOUGHEN, Olaf A. Princípios dos processos químicos I e II- (balanço 
de matérias e termodinâmica). São paulo; Lopes e Silva. 

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer a história da indústria e as características laboral no processamento indústria; 

 Conhecer o processamento de diferentes matérias-primas e identificar os procedimentos operacionais. 

 

EVIDÊNCIAS 
-Reconhece a história da indústria mundial; 
-Reconhece a história da indústria brasileira; 
-Compreende a formação de profissionais que atuam no processamento industrial; 
-Compreende a formulação de projetos industriais. 
-Reconhece o processamento de diferentes matérias-primas; 
-Compreende os sistemas operacionais de uma planta industrial; 
-Reconhece as operações unitárias e conversões químicas relativas ao processamento; 
-Enfrenta situações-problema utilizando-se de conhecimentos de proteção e conservação do meio ambiente; 
-Reconhece a importância da proteção individual e coletiva no ambiente laboral. 
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DISCIPLINA: Nutrição Aplicada à Tecnologia de Alimentos 40 horas 3º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 

 Conceitos básicos de alimentação e nutrição; 

 Aspectos nutricionais dos métodos de processamento de alimentos; 

 Atributos de qualidade dos alimentos; 

 Princípios Gerais de Processamento; 

 Agentes de conservação e degradação de nutrientes; 

 Efeitos benéficos de processamento; 

 Perdas Nutricionais; 

 Otimização do Processamento; 

 Fortificação dos Nutrientes; 

 Efeito do armazenamento e processamento sobre a biodisponibilidade de 
nutrientes; 

 Avaliação da qualidade nutricional dos alimentos. 
 

REFERÊNCIAS 
 
SGARBIERI, V. C. Alimentação e Nutrição, fator de saúde e 
desenvolvimento. Porto Alegre: Artmed, 1996. 
 
Williams, S. R. Fundamentos de Nutrição e Dietoterapia. Porto Alegre: 
Artmed, 1997. 
 
 

COMPETÊNCIAS 

 Capacitar o aluno a identificar alimentos processados com qualidade nutricional, bem como as principais alterações decorrentes do processamento na 
indústria de alimentos avaliando as vantagens e desvantagens do processamento de alimentos. 

EVIDÊNCIAS 

- Conhece os conceitos básicos de alimentação e nutrição; 

- Compreende os aspectos nutricionais dos métodos de processamento de alimentos; 

- Compreende o efeito do armazenamento e processamento sobre a biodisponibilidade de nutrientes. 
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DISCIPLINA: Bioquímica de alimentos 40 horas 3° semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

REFERÊNCIAS 

 Introdução ao estudo da bioquímica dos alimentos; 

 Água nos alimentos; 

 Sistemas bioquímicos existentes nos alimentos e seus comportamentos durante 
processamento tecnológico; 

 Estudos das modificações bioquímicas dos alimentos durante o desenvolvimento, 
armazenamento e processamento (Reações de interesse em carboidratos, 
lipídios e proteínas); 

 Utilização das enzimas nas indústrias de alimentos. 
 

LEHNIGER, A.L. Princípios de Bioquímica. São Paulo: Sarvier, 1986. 
 
SMITH, E. et al. Bioquímica: aspectos gerais.  Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan.1985. 
 
VIEIRA, E. C. et al. Bioquímica celular e biologia molecular. Rio de 
Janeiro: Atheneu, 1984. 
 
VIEIRA, E. C. et al. Química fisiológica.  Rio de Janeiro: Atheneu, 1984. 
 
FILHO, M. C. Bioquímica. Teresina – PI. 2005. 
 
 COULTATE, T. P. Alimentos a química de seus componentes. 3° 
edição. Ed. ARTMED. Porto alegre, 2004. 
 
ANDRADE, C. B. Alimentos uma visão química da nutrição. Ed. Varela, 
São Paulo, 2006.  
 

COMPETÊNCIAS 

 Mostrar a importância da Bioquímica de Alimentos enfatizando a relação das funções e características químicas com os alimentos e relacionar a sua utilização 
para o funcionamento das células nos sistemas vivos. 

 

EVUDÊNCIAS 

 Aplicar a Bioquímica de Alimentos nos seres vivos, mostrando a importância dos alimentos para o funcionamento das células, através das funções químicas, 
bem como suas características, definições, ocorrências, estruturas, classificação e propriedades químicas. 
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DISCIPLINA: Análise Sensorial  40 horas 3º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Os órgãos dos sentidos e a percepção sensorial; 

 O ambiente dos testes sensoriais e outros fatores que influenciam a avaliação 
sensorial; 

 Métodos sensoriais: a) métodos discriminativos, b) métodos descritivos, c) 
métodos afetivos; 

 Seleção de provadores; 

 Correlação entre medidas sensoriais e instrumentais. 
 

REFERÊNCIAS 
 
DUTCOSKY, S.D. Análise sensorial de alimentos. Curitiba: 
Champagnat, 1996. 
 
BOBBIO, P. A.; BOBBIO, F. O. Química do processamento de 
alimentos. 3. ed. São Paulo: Varela, 2001. 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 
12994. Métodos de análise sensorial de alimentos e bebidas. 
Classificação. São Paulo: ABNT, 1993. 
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COMPETÊNCIAS 

 Conhecer técnicas modernas de análise sensorial para atender às demandas dos laboratórios de análise sensorial relacionadas com as áreas de controle de 
qualidade e desenvolvimento de novos produtos na indústria de alimentos. 
 
 

EVIDÊNCIAS 

- Compreende os dos sentidos e a percepção sensorial; 

- Conhece o ambiente dos testes sensoriais e outros fatores que influenciam a avaliação sensorial; 

- Compreende os métodos sensoriais e a análise estatística univariada. 

 
 
DISCIPLINA: Análise Instrumental 60 horas 3º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Princípios gerais de caracterização; 
 

 Técnicas de potenciometria, condutometria,, espectroscopia infravermelho, UV-
visível, absorção e emissão atômica, cromatografia; 

 

 Técnicas de caracterização de catalisadores: Raios-X, MEV. 

REFERÊNCIAS 
 
SKOOG, D.A.; Holler, F. J.; Nieman, T. A. Principles of Instrumental 
Analysis. Saudeners College Publishing, 5 ed., 1998. 
 
SKOOG, D. A.; Leary, J. L. Principles of Instrumental Analysis 
Chemistry. 7 ed. Saudeners College Publishing, Philadelphia, 1996. 
 
CHRISTIAN, G. D. Analytical Chemistry. John Wiley, New York. 1986. 
   
SKOOG, D. A.; West, D. M.; Holler, F. J. Crouch, R. Fundamentos de 
Química Analítica. 8 ª ed. Trad. Grassi, M. T.  Editora: Thomson, São 
Paulo, 2007. 
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COMPETÊNCIAS 

 Conhecer os princípios fundamentais, as potencialidades, as limitações e aplicações das diferentes técnicas analíticas. 

 

EVIDÊNCIAS 

 
- Conhece os fundamentos básicos das técnicas; 

- Conhece as técnicas de análise instrumental e suas especificidades; 

- Escolhe a técnica adequada para a amostra a ser analisada. 

 

 
 
DISCIPLINA: Análise Físico-Química de Alimentos 60 horas 3º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Definição e conceitos básicos; 

 Técnicas de amostragem de alimentos; 

 Métodos de análises da composição centesimal (proteínas, lipídios, umidade, 
carboidratos e cinzas) dos alimentos; 

 Composição centesimal dos alimentos de origem vegetal: farinha comum, 
farinha de milho, farinha de arroz entre outros; 

 Composição centesimal dos alimentos de origem animal: carnes de frango, 
carnes de suínos, carnes de ovinos e ovos; 

 Legislação de alimentos. 
 

REFERÊNCIAS 
 
VALENTE SOARES, L. M. Curso Básico de Instrumentação para 
Analista de Alimentos. Ed. Manole, 2006. 
 
SKOOGETAL, Princípios de Análise Instrumental, 2002. 
 
METODOLOGIA PADRÃO ALEMÃ PARA ANÁLISE DE GORDURAS E 
OUTROS LIPÍDIOS. FEA-DTA/UNICAMP, 1995. 
 
MATISSEK et al. Análisis de los alimentos: Fundamentos, Métodos e 
aplicaciones, ed Acribia,1992 
 
CAULCUTT,R. & BODDY,R. Statistic for Analytical Chemists. Chapman 
and Hall. Ed. 1991. 
 
HART, F. L. & FISHER, H. J. Análisis Moderno de los Alimentos. Ed. 
Acribia, España, 1991. 
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COMPETÊNCIAS 

 Conhecer e compreender métodos de análises de alimentos para determinação da qualidade do produto acabado e das matérias-primas utilizadas para 
processamento industrial dos alimentos. 

 

EVIDÊNCIAS 

- Conhece os métodos de análises físico-químicos de alimentos para determinação de composição centesimal; 

- Conhece e compreende as legislações vigentes com relação a composição dos alimentos e sua importância para a indústria e sociedade. 

 
 
DISCIPLINA: Controle de Qualidade na Indústria de Alimentos 40 horas 4º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 A necessidade da qualidade nas indústrias de alimentos; 

 Definição de qualidade; 

 Controle de qualidade; 

 Sistema de certificação de qualidade; 

 Organização e atribuições do CQ nas indústrias de alimentos; 

 Boas práticas de manufatura; 

 Análise de risco e pontos críticos de controle; 

 Estabelecimento de normas e padrões de identidade e qualidade; 

 Atributos de qualidade. 

REFERÊNCIAS 
 
FRANCO, B. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia de Alimentos. 
Livraria Atheneu,1996. 

 
MIRANDA ,R.L. Qualidade Total. Rompendo a Barreira entre a Teoria e 
a Prática. São Paulo: Makron  Books de Brasil, 1995. 
  
EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Atheneu, 1994. 
 
LOURENÇO FILHO, R. C. B. Controle Estatístico de Qualidade. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos, 1974. 
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COMPETÊNCIAS 
 

 Compreender a necessidade do desenvolvimento de programas de qualidade, demonstrando os princípios e características dos sistemas de qualidade para 
indústrias de alimentos. 

 

EVIDÊNCIAS 

- Reconhece a necessidade da qualidade nas indústrias de alimentos; 
- Compreende a definição de qualidade e do controle de qualidade; 
- Compreende o sistema de certificação de qualidade; 
- Compreende o estabelecimento de normas e padrões de identidade e qualidade. 

 
 
DISCIPLINA: Gestão de Recursos Humanos 40 horas 4º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 A gestão de pessoas, objetivos, políticas e estratégias; 

 Treinamento e desenvolvimento pessoal e organizacional; 

 A gestão de pessoas por competências; 

 Recrutamento e seleção de pessoas; 

 Outras dimensões da gestão de pessoas – Qualidade de vida 
 

 

REFERÊNCIAS 
 
ARAÚJO, Luís César G. de. Gestão de Pessoas. Estratégias e 
Integração Organizacional. São Paulo, Atlas, 2005. 
 
CHIAVENATTO, Idalberto. Recursos Humanos: o capital humano das 
organizações. 8. ed. São Paulo, Ed. Atlas, 2006.  
 
CHIAVENATTO, Idalberto. Planejamento, Recrutamento e Seleção de 
Pessoal: como agregar talentos à empresa. 5.ed. São paulo: Atlas, 
2004. 
 
DUTRA, Joel S. et al (org) Gestão de Competências: um modelo 
avançado para o gerenciamento de pessoas. São Paulo: Gente, 2001. 
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COMPETÊNCIAS 

 Compreender o papel e a significância da captação e da seleção, dentro de novos conceitos da Gestão de Pessoal; 

 Reconhecer a crescente importância das pessoas para a construção e manutenção dos diferenciais competitivos nas organizações. 

 

EVIDÊNCIAS 

 Assimila os principais pressupostos teóricos que fundamentam a definição de políticas e práticas de Gestão de Pessoas nas organizações; 

 Familiariza-se com processo de formulação de Políticas de Gestão de Pessoas; 

 Reconhece os processos de desenvolvimento das pessoas e da organização como forma de manter sua vantagem competitiva. 
 
 

 
 
DISCIPLINA: Empreendedorismo e Marketing 40 horas 4º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Empreendedorismo e empreendedor; perfil do empreendedor; habilidades e 
qualidades do empreendedor; 

 O espírito empreendedor e a capacidade empreendedora; 

 A aplicação dos instrumentos de marketing para o desenvolvimento da gestão 
das organizações; 

 Conceitos básicos de marketing; marketing estratégico e operacional. 
 

 
 

REFERÊNCIAS 
 
DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura, 
1999. 
 
Dolabela, Fernando. O Segredo de Luisa. Cultura Editores, São Paulo, 
1999. 
 
DORNELLAS, J. C.A. Empreendedorismo: transformando idéias em 
negócios. Rio de janeiro: Campus, 2001. 
 
FILLION, L.J. $ DOLABELA, F. Boa idéia! E agora - Plano de negócios: 
O caminho seguro para gerenciar uma empresa. Cultura editora 
associados, São Paulo: 2000. 
 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2000. 
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COMPETÊNCIAS 

 Apresentar ao aluno o empreendedorismo em suas múltiplas facetas: estudo do perfil do empreender, das técnicas de identificação e aproveitamento de 
oportunidades, usa de metodologias que priorizem técnicas de criatividade e da aprendizagem pró-ativa. 

 Reconhecer a importância do marketing para o empreendedorismo.  

 

EVIDÊNCIAS 

 Desenvolve a capacidade empreendedora; 

 Fomenta o empreendedorismo; 

 Reconhece a importância do marketing para o empreendedorismo. 
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DISCIPLINA: Projetos 40 horas 4º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Elaboração de Projetos: Introdução à elaboração de projetos; 

 Os Estudos de Mercado; 

 A Avaliação de Projetos na Prática; 

 Elaboração de Projeto Administrativo para Criação de um Negócio Pessoal. 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
BUARQUE, Cristovam. Avaliação Econômica de Projetos. Rio de 
Janeiro, Campus, 1984. 
 
CONTADOR, C. R. Avaliação Social de Projetos. São Paulo, Atlas, 
1988, 2ª edição. 
 
HOLANDA, Nilson. Planejamento e Projetos. Rio de Janeiro, APEC 
Editora S.A., 3 ª edição, 1975. 
 
HOLANDA, Antonio Nilson. Elaboração e avaliação de projetos. 
Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 1982. 
 

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer os fundamentos para elaboração de Projetos; 

 Conhecer os fundamentos de análise de mercado. 

 

EVIDÊNCIAS 

 Compreende os conceitos e fundamentos de elaboração de Projetos; 

 Identifica as diferentes metodologias de elaboração de Projetos; 

 Elabora Projetos. 
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DISCIPLINA: Desenho Técnico 40 horas 4º semestre 

BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 
 

 Desenho técnico; 

 Normas técnicas brasileiras; 

 Letras e algarismos; 

 Desenho técnico à mão livre; 

 Desenho projetivo; 

 Perspectiva isométrica; 

 Vistas secionais; 

 Cotamento; 

 Instrumentos de desenho; 

 Desenho arquitetônico. 

REFERÊNCIAS 

 

MONTENEGRO, J. A. Desenho arquitetônico.   4ª
 
ed. São Paulo: 

Edgard Blucher, 1978. 167 p.  
 
PENTEADO, J. A. Curso de desenho.  São Paulo: Nacional, 1973. 
376 p.  
 
PEREIRA, A. Desenho técnico básico. 9ª

 
ed. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1990. 128 p. 
 

COMPETÊNCIAS 

 Interpretar desenhos mecânicos empregando as normas técnicas para representação gráfica; 

 Desenvolver desenhos de detalhamento de produtos e componentes mecânicos. 

 

EVIDÊNCIAS 

- Identifica as formas de representação convencional.  

- Interpreta layout e elementos geométricos no plano cartesiano (geometria orientada).  

- Identifica os componentes de um projeto de arquitetura (planta baixa, cortes, perspectiva, etc.).  

- Interpreta normas, padrões técnicos e simbologias. 
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11. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 
 

 

A avaliação, parte integrante do processo educativo é entendida como um constante 
diagnóstico participativo na busca de um ensino de qualidade, resgatando-se seu 
sentido formativo e afirmando-se que ela não se constitui um momento isolado, mas 
um processo onde se avalia toda a prática pedagógica. 
 
Dentro desse entendimento, a avaliação mais formalizada, cuja finalidade é certificar 
a aquisição de competências, deve-se aliar um processo formativo, possibilitando a 
orientação e o apoio àqueles que apresentam maiores dificuldades para desenvolver 
as competências requeridas.  
 
Considerando que o desenvolvimento de competências envolve conhecimento 
(saberes), práticas (saber-fazer), atitudes (saber-ser) e mobilizar esse conjunto 
(saber-agir) na realização do trabalho concreto, cabe ao professor adotar uma 
diversidade de instrumentos e técnicas de avaliação: atividades práticas, trabalhos 
de pesquisa, estudos de caso, simulações, projetos, situações-problema, elaboração 
de portifólios e relatórios. Provas escritas são também instrumentos válidos, 
dependendo da natureza do que está sendo avaliado. A observação é um 
instrumento essencial nesse processo. 
 
Avaliar as competências deve significar estabelecer uma situação de diálogo entre 
professor e aluno, descobrindo, juntos, avanços e dificuldades para consolidarem 
aqueles e corrigirem estas. 
 
Fundamentados nestes pressupostos estabelece-se que a avaliação do aluno deve: 
 

 Ocorrer de maneira contínua e progressiva, abrangendo todos os momentos 
do curso; 

 Envolver todos os múltiplos aspectos expressos na competência (saberes, 
habilidades e/ou valores); 

 Considerar o conjunto de competências propostas no Plano de Curso; 

 Valer-se de diferentes procedimentos e instrumentos, contemplando inclusive 
a auto-avaliação do aluno. 

 
Entende-se que num modelo de ensino por competências, o objetivo a ser alcançado 
no Ensino Médio é o desempenho suficiente em todas as unidades de competência 
consideradas relevantes para formação básica do aluno. Por outro lado, não se pode 
esquecer o aspecto formativo da avaliação que objetiva uma tomada de decisão para 
direcionar a aprendizagem do aluno. 
 
As competências são essencialmente as evidências de que o indivíduo é capaz de 
fazer com aquilo que sabe e, dessa forma, ele vai demonstrar seu desenvolvimento 
contínuo em suas diversas formas, na resolução de problemas, no pensamento 
crítico, na interação social, no exercício da cidadania, na tomada de decisões, na 
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busca de ideais, na convivência com outros indivíduos, na conquista de nova 
aprendizagem e em tantas outras atuações que apontam na direção da formação 
plena profissional. 
 
Nesse sentido, ao analisar os diferentes procedimentos e instrumentos utilizados 
para julgar o desenvolvimento de uma competência, o professor deverá constatar os 
resultados obtidos em função das evidências previamente definidas para cada 
competência. 
 
Cabe à escola e ao professor garantir a aprendizagem efetiva de todos os alunos, 
daí porque durante o ano letivo deverão ser desenvolvidas atividades pedagógicas 
de recuperação paralela destinadas ao atendimento de alunos com dificuldades 
claramente identificadas durante o processo avaliativo. 
 
Essas atividades de recuperação paralela deverão ocorrer a cada 50% do tempo 
previsto pelo professor em seu plano para o desenvolvimento da competência e após 
síntese avaliativa de todos os instrumentos utilizados, sendo a recuperação, efetuada 
no final de cada competência. 
 
Durante as atividades de recuperação paralela todos os alunos da turma serão 
envolvidos, inclusive aqueles que não apresentarem dificuldades. Estes poderão 
atuar como monitores nos diversos procedimentos didáticos utilizados pelo professor. 
 
O professor poderá, ainda, envolver os monitores das disciplinas dos cursos 
superiores afins, oferecido pela Unidade de Ensino, para atuarem como facilitadores 
no Programa Especial de Estudo do aluno que não adquiriu a competência para a 
continuidade do curso. 
 
Nesse período, o professor avaliará continuamente o desempenho do aluno por meio 
de instrumentos diversificados, registrando seus avanços e dificuldades e os 
resultados obtidos com indicação dos progressos evidenciados. 
 
Esse registro será adotado pelo IF-MA como instrumentos de comunicação de 
resultados parciais aos alunos, pais/responsáveis. 
 
Ao final do período letivo, os alunos que não desenvolveram as competências 
previstas deverão participar de atividades de reforço durante um período não inferior 
a 20% do tempo previsto para o desenvolvimento dessa competência. Cabe, então, 
ao professor desenvolver atividades significativas e diversificadas de orientação, 
acompanhamento e avaliação da aprendizagem, capazes de levar o aluno a superar 
as dificuldades apresentadas. 
 
Encerrado esse processo de reforço deverá o professor emitir parecer sobre a 
situação do aluno à vista dos resultados alcançados, que será apresentado e 
discutido no Conselho de Classe para decisão final. 
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Para efeito de registro final será utilizada a terminologia Competência Desenvolvida 
(D) ou Competência não Desenvolvida (ND). 
 
O aluno que não tiver conseguido desenvolver até seis competências das disciplinas 
ministradas no período, será promovido para série seguinte, cursando essas 
competências mediante uma programação especial de estudos.  
 
Para o desenvolvimento dessa programação especial de estudos, cada professor 
deve elaborar um Plano de Trabalho a ser aprovado pelo Departamento de Ensino 
Médio e Técnico e acompanhado pela pedagoga, Técnica de Assuntos Estudantis, 
etc. O aluno que ultrapassar o máximo acima estabelecido repetirá a série. 
Considerando a necessidade de avaliar permanentemente as atividades didáticas, os 
professores reunir-se-ão por série e curso com o objetivo de proceder a uma 
avaliação compartilhada do processo ensino-aprendizagem. 

  
 

12.  DIPLOMAÇÃO 

 
 
Após a conclusão do curso será conferido ao aluno o diploma da habilitação de 
Técnico em Alimentos. 
 
 
13.  INFRAESTRUTURA 
 
 
13.1 Espaço Físico 

 
 
13.1.1 Biblioteca 
 
A biblioteca possui uma sala ampla com estantes de livros e mesas para estudo. Um 
espaço administrativo equipado com fichários e computador. 
 
 
13.1.2 Laboratórios 
 

 Quantidade de laboratórios: 
 

Alimentos 02 

Química 02 
Física 01 

Biologia 01 
Informática 02 
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13.1.2.a Material de Laboratório 
 
 

ESPECIFICAÇÃO 

Agitador Magnético:  com aquecimento, diâmetro de 14cm, agita até 2,5l de água, velocidade controlada por circuito eletrônico, rotação de 100 
a 1500rpm, placa em alumínio, temperatura de 50 a 350graus C. 

Analisador de combustíveis 

Analisador de fotoluminiscência 

Aparelho de ar condicionado de parede, tipo convencional, capacidade nominal de 30.000 BTU's/h, circulação de ar 350 m/3h, alimentação 
220V, instalado. 

Aparelho de ar condicionado Split 30.000 BTUs 

Aparelho de DVD, com reprodução multiformato: DVD, DVD-R/RW (modo vídeo), DVD+R, DVD+RW, CD, CD-R/RW, VCD, SVCD, CD-R, CD-
RW e JPEG; arquivos MP3 e WMA; arquivos no formato MPEG-4 com extensão .avi e arquivos no formato Divx. 

Armário de aço com 4 prateleiras, 0,90 x 1,80 x 0,50 m, porta de folha dupla com fechadura.  

Armário em madeira revestida em fórmica bege, duas portas para abertura lateral com chave, 90 x 30 cm 

Armário Vitrine: com 2 portas, 4 prateleiras, modelo exposição, medidas 1,60 x 0,60 x 0,40. 

Arquivo em aço com 4 gavetas com chave para pastas suspensas, cor cinza 

Autoclave vertical com carcaça em chapa de aço e revestido em pintura epóxi, cuba em aço inox, pressão máxima de trabalho de 1,5kgF/cm² a 
127ºC, tarrachas em baquelite ou isolante térmico análogo; resistência do tipo tubular blindada, torneira escoadora na parte traseira, capacidade 
48 l, alimentação 220V. 

Balança eletrônica digital, capacidade 2000g, precisão 0,01g. 

Balcão de atendimento em madeira, revestida em fórmica bege, h=76 cm, em "L"  

Bancada com armários revestida em fórmica bege, portas deslizantes com chave, 80 cm de altura, 50 cm de largura e 3 metros de 
comprimento. 

Banho-Maria elétrico, 220 volts, com 1 bandeja de aquecimento em dimensões máximas de 40 x 60 cm. 

Banho Termostático: caixa em aço com tratamento anticorrosivo, controlador de temperatura microprocessado, para trabalhos de 7 acima do 
ambiente a 100 graus C, cap. de 22litros, 1600W, 220V, L=535, 400, A = 190mm. 
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Banqueta em madeira, 4 pés, assento com diâmetro 300mm, altura 70cm 

Bomba de vácuo, caixa em chapa de aço, controle de vácuo e pressão através de ajuste frontal, 1/5cv, 220V, vácuo de +- 710mmHg  a 0 
polegada de Hg. 

Box individual para estudo em fórmica bege com 110 x 60 cm 

Cadeira com base giratória, encosto com mecanismo de inclinação "free floating" e de altura regulável, revestida em tecido ploiéster cor cinza e 
sem braços 

Cadeira estofada anatômica fixa com espuma injetada, moldada no mínimo 40mm, perfil de PVC nas bordas. Estrutura com 4 pés em tubos de 
aço, diâmetro mínimo de 7/8", pintura em preto, sapatas articuláveis 

Cadeira executivo, encosto alto, revestida em tecido, cor cinza, reclinável, com rodas para deslizamento, regulagem de altura, giratória, 
amortecedor a ar e braços laterais. 

Cadeira fixa estofada com revestimento em corvim preto, sem apoio de braço. 

Cadeiras de interlocução e espaldar fixo de tamanho médio, revestida em tecido poliéster, cor cinza com braços laterais. 

Calorímetro Digital com 6 filtros: display digital c/ 4 dígitos, botão seletor para absorbancia e transmitância, botão regulador do zero %T, botão 
regulador do zero A (100%T), 06 LED’s, indicadores dos filtros (420-470-520-570-620-680), chave seletora 110/220V. 

Capela para Exaustão:  em fibra de vidro laminada, acabamento na cor branca, porta tipo guilhotina, sistema de contra peso, exaustor modular 
com volume de exaustão de gases de 30m3/h, iluminação interna fluorescente blindada, interruptor para iluminação e exaustão, registro de 
gases, registro de água, escoamento para água, 2 tomadas auxiliares, altura útil de 1,50m, largura de 1,50m, profundidade de 70cm, tensão 
110V e motor adequado a exaustão requerida. 

Carteira universitária em madeira, revestida em fórmica bege, com pranchetas a direita do usuário e suporte metálico na parte inferior do 
assento para colocação de materiais de aula. 

Carteira universitária em madeira, revestida em fórmica bege, com pranchetas a esquerda do usuário e suporte metálico na parte inferior do 
assento para colocação de materiais de aula 

Centrífuga para mínimo 8 tubos 15ml com relógio de tempo com coroa angular 45 graus, ajuste de velocidade linear até 4200 rpm 220V 

Chapa Aquecedora Retangular em Aço: com plataforma de 20x40cm, até 350graus C – 110V. 

Chuveiro de emergência com lavador de olho 
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Cromatógrafo de gases 3400  (acoplado head space autosampler 7000) 

Destilador de Água:  com cap. para 15l/h, totalmente em aço, com sistema de desligamento automático na falta d’ água, resistência de 5000W, 
220V, 350x270x700mm. 

Digestor elétrico de nitrogênio KJELDHAL em aço carbono e suporte refratário em aço inox, bateria de digestão de 0 - 6 provas removíveis, 
exaustor e tubulação resistentes a ácidos, com balões, bolas e frascos receptores, 110/220V 

Dissecador com luva, tampa esmerilhada junta 55/38, com placa de porcelana perfurada, diâmetro 250mm 

Escaninhos metálicos, cor bege, com no mínimo 1,80 metros de altura, 3 níveis horizontais de escaninhos, 50 cm de espessura e 90 cm de 
largura. 

Espectrofotômetro ultra-violeta visível com duplo feixe, faixa de comprimento de onda de 190 a 1100nm; velocidade de varredura selecionável 
entre 3600 a 160 nm/min; com grade de difração detectores de fotodiodos de silício, exatidão de  mais 0,5nm faixa de absorbância de mais 0,5 
a mais 3Abs; lâmpadas de Deutério, Tungstênio (ou Deutério e Halogênio), largura da banda espectral de 2nm, luz espúria menor que 0,05% 
(Strav Light), estabilidade de comprimento de onda menor que 0,001Abs/hora, com computador de 550 MHz no mínimo, 128MByte RAM, HD 
20GByte, monitor 15", software que opere em ambiente Windows XP com controle de Abs, % de tramitância, concentração e feixe 

Estabilizador Microprocessado 1KVA BIVOLT· 04 estágios de estabilização. (microprocessado) · Filtro de linha integrado com protetor contra 
surtos.  Bivolt automático entrada e protetor telefônico com fusível auto-regenerativo (nos modelos BiFx) Led no painel frontal que oferecem as 
seguintes indicações:· rede normal; rede alta crítica;· rede baixa crítica;· Chave liga/desliga embutida, evitando desligamento acidental.· 4 
tomadas de saída.· Atende à Norma Brasileira NBR 14373. Proteção de sub/sobretensão com rearme automático.· Porta-fusível externo com 01 
unidade reserva. 

Estante em aço dupla face, dotado de 10(dez) prateleiras(5 cada lado), com reforço longitudinal tipo ômega em cada, prateleiras fixadas às 
colunas através de encaixe, aparadores laterais, travas superiores e inferiores fixadas através de parafusos 1/4x1/2 e portas 1/4, ambos 
zincados e sextavados, coluna central com regulagem de altura a cada 50mm. Pés com sapatas reguladas e ajustadas por meio de roscas de 
metal com base de borracha e ponteira em PVC 50x30. Superfície com tratamento químico antiferruginoso e tratamento anticorrosivo medidas: 
H=1980mm, L=925mm, P=550mm. 

Estante para periódicos em aço, 100 x 60 cm e capacidade para acondicionar no mínimo 800 volumes 

Estufa de Secagem de Amostras:  com termômetro de ventilação regulável; temperatura de 50 a 200ºC, 200V, 1012W. 

Extintor de incêndio de pó quimico 4 kg 

Extrusora para produção de BIODIESEL, com – prensa  com motor de 7,5 cv – ciclone resfriador com motor de 2.cv,– reservatório para óleo 
com três repartições pra 100 litros. painel elétrico,  filtro prensa com 10 placas e bomba de 2 cv  capacidade de 1.000 kg/hora. 
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Forno mufla controlado por microprocessador que possibilita 3 ciclos programáveis independentes, temperatura ambiente até 1200ºC., volume 
de três litros, 220 V,60 Hz, 1700W medindo 150x100x200mm 

Fotômetro: de chama digital com filtro de sódio e potássio  

Freezer vertical com capacidade mínima de 250 litros, 220 volts, de cor branca 

Geladeira vertical com capacidade mínima de 300 litros, 220 volts, de cor branca. 

Impressora colorida com qualidade fotográfica: resolução de 2400 dpi; - Velocidade de impressão em qualidade normal, em preto de 4,4 ppm e 
em cores de 2,5 ppm; - Digitalizaçâo com 36 bits de profundidade, - Digitalizaçâo colorida com resolução ótica de 600 x 2400 dpi; -Velocidade 
da copiadora, em cores de 8,5 cpm; -Permitir copiar sem o uso do computador; -Permitir digitalização de objetos 3D; Acompanhar software de 
OCR para digitalização de textos; - Interface com o computador USB ou paralela; - Assistência técnica local e permanente; - Garantia integral 
do Fornecedor pelo prazo mínimo de 2 anos. 

Impressora multifuncional Laser  monocromática Impressão Tipo de Impressão: Monocromático Velocidade máxima impressão em preto: 22 
pág/min Ciclo de Trabalho: 10000 pág/mês  Papel Capacidade de Folhas: 250 folhas; Mídias aceitas: A4, Carta, Ofício  Hardware;  
Visor: Sim  
Interface Ethernet, USB  
 Copiadora: Função Copiadora Sim  
 Scanner: Função Scanner Sim  
Resolução máxima de digitalização 600 x 600 dpi  
 Fax: Função Fax Sim  
Memória do Fax 110 páginas  
 Especificações Técnicas - Voltagem 110V 
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Impressora tecnologia Laser 35 ppm:  
Características Mínimas Obrigatórias:  
-Resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi;  
-Velocidade nominal mínima  de 35 ppm;  
-Memória mínima de 64 MB instalada;  
I-nterface paralela padrão centronics e/ou USB, com os devidos cabos;  
-Compatibilidade com filas de impressão em Workgroup, Windows NT e W2000, Netware 4.x e 5.x e Linux;  
-Compatibilidade com o padrão HP PCL6;  
-Alimentação automática de papel;  
-Capacidade de impressão em papel tamanho A4, etiquetas e transparências;  
-Bandeja de alimentação para papel tamanho A4 com capacidade para 600 folhas;  
3 fontes residentes;  
-Interface para rede Ethernet padrão RJ-45;  
-Ciclo de trabalho de 190.000 páginas impressas por mês;  
Compatibilidade:  
MS Windows XP Professional;  
Linux Kernel 2.4.X ou superior;  
Manuais, drivers e acessórios:  
Fornecer manuais para instalação e configuração, disquetes/cd´s, drivers e acessórios de todos os componentes instalados;  
Fornecer placas, dispositivos, cabos, software, instalados, configurados e ativados, bem como suporte técnico para os mesmos;  
Garantia:  
On-site de 12 meses;  

Indice kardex em aço com capacidade mínima de armazenamento de 6.000 fichas catalográficas 

Kit para Análise de Solo:  módulo laboratório completo, com aplicação na análise de solo; pH, matéria orgânica, fósforo e potássio, método de 
colorimetria e titulação, cap. de no mínimo 100 testes pH e 50 de análise de cada elemento. 



 52 

KIT PARA MANEJO EM LABORATÓRIO - Funil Bucner:  cap. de 73ml, com porosidade média de 0,55mm; Pipeta Volumétrica de Esgotamento 
Parcial: limite de erro 0,03mL com cap. de 5mL; Pipeta Volumétrica de Esgotamento: limite de erro 0,03mL, com cap. de 11ml. .(10 UND X R$ 
7,50); Bureta Automática: de 10ml, graduada, precisão 0,05ml, com depósito de 1000mL; Bico de Papagaio:  de 1,0 a 10,0mL com juntas 
esmerilhadas e rolhas; Proveta Graduada:  com base de poliutireno, graduação permanente com cap. de 1000mL; Frasco Erlenmeyer Boca 
Estreita Graduado +-5% 300mL com Borda; Vidro Relógio:  com diâmetro de 150mm;Tubo de ensaio:  vidro borisilicatado, fundo arredondado, 
com tampa rosquiável, autoclável, sendo: 16x150mm; Tubo Ensaio: vidro borisilicatado, fundo arredondado, com tampa rosquiável, autoclável, 
sendo: 13x100mm; Tubo Duhram de Vidro Neutro:  4x100mm; Frasco para Reagente: com tampa de vidro esmerilhado, boca estreita cor 
âmbar, com cap. de 1000mL; Frasco para Reagente: com tampa de vidro esmerilhado, boca estreita cor âmbar, com cap. de 500mL; Frasco 
para Reagente: com tampa de vidro esmerilhado, boca estreita cor âmbar, com cap. de 125mL; Frasco Erlemeyer Boca Estreita Graduado +-5% 
125mL com Borda; Proveta Graduada;  com base de poliutireno, graduação permanente com cap. de 100mL; Cápsula de Porcelana:  de 
100mL; Becker Teflon:  graduado, cor branca com cap. de 500mL; Becker Teflon:  graduado, cor branca com cap. de 250mL; Tubo e Ensaio: 
vidro borisilicatado, fundo arredondado, com tampa rosquiável, autoclável, sendo: 25x250mm; Proveta Graduada:  com base de poliutireno, 
graduação permanente com cap. de 250mL; Frasco Erlemeyer: de vidro borisilicatado ou neutro de boca estreita, sem graduação com cap. de 
250 mL; Becker :  vidro borosilicatado ou neutro, graduado com cap. de 1000mL; Becker :  vidro borosilicatado ou neutro, graduado com cap. de 
500mL; Becker :  vidro borosilicatado ou neutro, graduado com cap. de 250mL; Becker :  vidro borosilicatado ou neutro, graduado com cap. de 
100mL; Becker :  vidro borosilicatado ou neutro, graduado com cap. de 50mL; Gral de Porcelana e Pistilo de Porcelana: diâmetro de 120mm; 
Funil de Separação: de 500mL, tipo Squibb, formato de pera, com rolha e torneira de Teflon; Funil Analítico: ângulo 60graus raiado, hastes curta 
com cap. de 1000mL; Funil Analítico: ângulo 60graus raiado, hastes curta com cap. de 100mL; Funil Analítico: ângulo 60graus raiado, hastes 
curta com cap. de 50mL; Frasco Erlemeyer: de vidro borisilicatado ou neutro de boca estreita, sem graduação com cap. de 1000 Ml; Frasco 
Erlenmeyer: de vidro borisilicatado ou neutro de boca estreita, sem graduação com cap. de 500 mL; Frasco Erlemeyer Boca estreita Graduado 
+-5% 100mL com Borda; Frasco Erlenmeyer: boca estreita, graduado +-5% com junta esmerilhada fêmea 24/40 cap. 250 mL; Frasco para 
Filtragem tipo Kitasato: sem graduação com saída superior para tubo de borracha 2000mL;Frasco Conta Gotas: com tampas esmerilhadas, com 
boca tipo TK com tampa e pingadeira em vidro alcalino, cor âmbar; Frasco Erlenmeyer Boca estreita 250mL:  sem graduação, com borda, saída 
superior para tubo de borracha; Copo Beaker Griffin forma baixa 100mL , ref. 1000 – Pyrex; Copo Beaker Griffin forma baixa 250mL , ref. 1000 – 
Pyrex; Copo Beaker Griffin forma baixa 600mL , ref. 1000 – Pyrex; Copo Beaker Griffin forma baixa 1000mL , ref. 1000 – Pyrex; Pipetador 
automático colume fixo bico plástico 250 microlitros, modelo FS – Kacil; Balão Erlenmeyer c/ junta esmerilhada 24/40 599mL., ref 5000 – Pyrex; 
Bico de Bunsen Cromado com registro tipo Meker 20mm – ICAL; Funil de Vidro:  analítico liso haste curta 100mm; Pipeta Volumétrica: 100mL; 
Proveta de Vidro:  graduada 500mL; Proveta de Vidro:  graduada 1000mL; Frasco Conta-Gotas:  vidro branco, tampa esmerilhada 60mL; 
Bastão de Vidro:  300cmx08mm; Funil de Vidro:  liso haste média 180mm – 1000mL; Bureta Automática:  faixa azul, classe A, 25mL 1/10, 
reserv. 2000Ml, ref. 2082-ASC; Balão Volumétrico:  com rolha de vidro esmerilhada 250mL; Balão Volumétrico:  com rolha de vidro esmerilhada 
1000mL. 

Lavador de Mão: com cuba e 2 toneladas, em aço inox, com válvula de água acionada por pedal, dotado com reservatório para sabão líquido. 

Manta Aquecedora:  para destilação, balões de fundo redondo até 300graus C, com cap. de 1000mL, 330W, 115V, com calota em chapa de 
alumínio. 

Máquina de café, com capacidade de armazenamento mínimo de 3 litros de café e 3 litros de água quente, 220 volts. 
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Máquina fotográfica 35 mm, semi profissional, objetivas de 0-70 e 70-210 mm, controle automático de zoom, flash embutido e rebobinamento 
automático de filme. 

Medidor de PH Digital de Mesa Microprocessado, Modelo 300M:  faixa de medição de PH: 0,00 a 14,00 resolução de PH: 0,01, faixa de 
medição de MV: -1999 a + 1999, resolução: 1MV; comutação automática de polaridade, compensação de temperatura manual: 0 a 100graus 
centígrados, correção de slope (relação MV/PH a 25graus C em %): 80 a 105, deslocamento do ponto zero: +-2pH, impendancia de entrada 
(OHMS): 10 elevado a decima terceira potência, conexão / eletrodo combinado: BNC, alimentação/freqüência: 110 e 220VAC/50/60Hz, 
dimensões: 20x08x21cm, peso: 0,800Kg, acessórios que acompanham o aparelho: 01 haste e suporte; o1 eletrodo combinado, 02 frascos de 
100Ml de solução tampão pH-4,00 e pH-7,00, 01 manual de instruções, 01 capa protetora, marca Analyser Nacional. 

Mesa chefia tipo gota revestida em fórmica bege com 80 cm de altura, 60 cm de largura e 2,8 metros de comprimento. 

Mesa de madeira revestida em fórmica bege, com 1,20 m compr. E 0,80m de largura. 

Mesa de madeira revestida em fórmica bege, com 3,80 m compr. E 0,80m de largura. 

Mesa de madeira revestida em fórmica bege, com 8,20 m de compr. e 0,80 m de largura. 

Mesa elíptica em madeira revestida em fórmica bege, com 140 cm de largura e 380 cm de comprimento.  

Mesa em madeira revestida em fórmica bege, com 3,00 compr., 0,80 cm largura. 

Mesa em madeira revestida em fórmica bege, com 5,80 compr., 0,80 cm largura. 

Mesa em madeira revestida em fórmica bege, retangular, 120 x 75 cm 

Mesa em madeira revestida em fórmica, retangular, 450 x 80 cm 

Mesa para computador em aglomerado com revestimento melamínico de baixa pressão na cor cinza, com bordas em polietileno de mesma cor 
do móvel. Bandeja para teclado e mouse retráteis com corrediças metálicas deslizantes e travamento simultâneo com acionamento frontal. 
Apoio para CPU. Dimensões aproximadas: (larg. x prof. x alt.) 0,90 x 0,70 x 0,76m. 

Mesa para conexão revestida em fórmica bege, quadrada, cantos vivos, 60 x 60 cm 

Mesa redonda para leitura em madeira, revestida em fórmica bege com diâmetro de 1,0 metro 

Mesa referência para 08 pessoas em madeira revestida em fórmica bege, 250 x 120 cm 

Mesa retangular em madeira revestida em fórmica bege, 200 x 70 cm 
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Mesa retangular revestida em fórmica bege com 80 cm de altura, 60 cm de largura e 1,3 metro de comprimento. 

Mesa revestida de fórmica bege, em "L" com a parte frontal  curva, 120 x 120 cm 

Mesa revestida em fórmica bege, com 1 gaveta, 120 x 60 cm. 

Mesa revestida em fórmica bege, retangular, cantos vivos, 120 x 60 cm 

Mesa revestida em fórmica bege, retangular, cantos vivos, 155 x 60 cm 

MICROCOMPUTADOR 
Sistema Operacional: Win Xp Pro  
Processador: Pentium 4 531 (3.0GHz) 1M  
Monitor de Vídeo: LCD 15"  
Unidade de Disquete: Floppy 3,5" 1.44MB  
Unidade de Disco Rígido: 80GB SATA 7200 /8,9 WD  
Unidade Óptica: DVD-RW  
Memória RAM: 512 MB DDR400  
Multimídia: Cx. Acústica+Microfone  
Teclado e Mouse: Tecl Port+Mouse Óptico 800DPI PS/2  
 Placa de Rede: Interna  
FAX/Modem: Nenhum  
Placa de Áudio: Interna  
Placa de Vídeo: Interna  
SWs Varejo: Nenhum  
Pacotes Office: Nenhum  
Gabinete: Tiny Tower BP1007  
SWP Cliente: Não Ativar  
Automanager: Nenhum  
Acessórios: 2 Portas USB Adicionais  
Garantia: 03 anos on-site 
Microscópio binocular com tubo de observação binocular, Charriot condensador, revólver com 4 porta objetivas, objetivas de 4x, 10x, 40x e 
100x; ocular de 10x, iluminador incorporado, lâmpada de Tungstênio 220V. 

No Break – Potência 1.3 V/A no mínimo – Autonomia 20 minutos no mínimo com baterias internas – Tipo de onda senoidal – Transformador 
Bivolt (seleção automática de tensão) – Proteção contra: descarga total das baterias, sub/sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, 
sobreaquecimento e surtos de tensão de entrada/saída.-Tensao de entrada: 220 v - Tensão de saída : 110/220 v 
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NO BREAK 2,2 KVA, 
Tempo de Autonomia (minutos): 140 (1 - pc onboard) Entrada (V): BIVOLT AUT 115-127/220 Saída (V):115 Características de entrada Tensão 
nominal (V): 115-127/220 (automático) 
Variação máxima (V): 90 a 142 rede 115V 171 a 264 rede 220V Freqüência de rede 1 (Hz):60 ± 4 
Características de Saída 
Potência máxima F.P = 0,62 (carga de informática): 2200VA/1364W 
Tensão nominal (V): 115 
Regulação:± 5% (para operação bateria)2 / + 6% -10% (para operação rede) 
Freqüência:60Hz ± 1% (para operação bateria) 
Forma de onda do inversor:Senoidal por aproximação (Retangular PWM - Controle de Largura e Amplitude) 
Numero de tomadas: 10 
Características Gerais 
Rendimento:95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) 
Acionamento do inversor:< 0,8 ms a de 30 min a 3 KVA. 
-Garantia: 1 ano 

pHmetro (peagâmetro) - medidor do pH digital de bancada, marca para medições pH, milivolts e ton específico, saída para registrador gráfico 
titulador automático, faixa de medições de pH de 0,00 a 14,00 pH precisão 0,01 pH, milivolts - 1999 a + 1999 milivolts, precisão 1 milivolts e - 
199,9 milivolts escala expandida, precisão 0,1 milivolts, compensação manual de temperatura, de 0 A 100°C, indicador digital de 3 ¹/² dígitos, 
conexão do eletrodo tipo BNC, acabamento com painéis em policarbonato, caixa em aço e pintura em epóxi, 127/220 volts. ( Acompanha: 
eletroduto de vidro para medição de pH em soluções aquosas, suporte para eletrodo, soluções padrão e manual de instrução 

Placa Aquecedora: em alumínio maciço dotado de alta resistência a corrosão, para operação entre 50-300g C, ajuste eletrônico, contínuo; 
lâmpada piloto indicativa de operação, d= 30x60cm, 220V, 3200W. 
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Projetor LCD Portátil de Mesa 
Resoluções: Resolução Nativa SVGA 800x600 
Luminosidade: 1500 Ansi Lumens 
Lâmpada: 130W UHM 
Voltagem: 100 ~ 240Vac, 50/60 Hz 
Dimensões aproximadas com embalagem: 22x27x34cm (AxLxP) 
Peso líq. aproximado: 1,3kg 
Garantia do fornecedor: Projetor 12 meses / Lâmpada e sistema ótico 3 meses 
-Relação de contraste de 400:1-3 painéis de LCD (RGB) de 0,6" na diagonal com relação de 4:3 
-Projeção de 38 a 300 polegadas 
-Ajuste de zoom e foco manual 
-Compatibilidade com sinal SVGA, XGA e SXGA (comprimido) 
-Compatível com sinal HDTV 
-Correção de Keystone 
-Aceita conexão com cartão SD 
-Conexões de entrada de vídeo: RGB(SVGA), vídeo composto, componente e s-vídeo 
-1 Conexão de entrada de áudio para vídeo composto/s-vídeo 
-Modos de Projeção: frontal, retro-projeção e teto 
-Menu On-Screen em 17 línguas, inclusive Português. 
-Temperatura de operação: de 0° a 40°C e 20% a 80% de umidade 

Quadro branco magnético, moldura em alumínio anodizado para uso de pincel à base de tinta liquída removível com pano seco. Dimensões 
aproximadas: 2,50 x 1,20m, equipado com apagador retangular imantado, revestido de feltro e suporte para pincéis e apagador em alumínio, 
com cavalete de sustentação em estrutura metálica, pintura na cor cinza e rodízios.  

Refratômetro manual faixa de 0 a 32 graus BRIX, precisão 0,2 BRIX 

Retroprojetor, ajuste óptico de altura da lâmpada, portátil, com alça para transporte, área de exposição tamanho A4, sistema de ventilação por 
turbina radial, botão para ajuste de foco, bivoltagem, 110/220V, 50/60 Hz cabo de força de no mínimo 3m de comprimento, lâmpadas de no 
mínimo 24V x250W, com laser point de alcance mínimo de 30m, garantia mínima de 12 meses. 
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Scanner de mesa colorido 
Resolução  
Hardware de resolução de digitalização: Até 2400 x 4800 dpi 
Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi 
Profundidade de bits: 48 bits 
Digitalização  
Tamanho máximo de digitalização: 216 x 297 mm 
Tipo de digitalização: De mesa 
Digitalização em cores: Sim 
Modo de visualização prévia: Até 12 segundos 
Conectividade  
Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com especificações USB 2.0)  
Portas E/S externas: 1 USB  
Geral  
Cabo em caixa: Sim, 1 USB 
Garantia de 1 ano 

Suporte tubular metálico para TV 29" e vídeo cassete para fixação na parede 

Tela para projeção para retroprojetor, 1,9 x 1,9 metro 

Terminal semi-circular, raio de 65 cm, revestido em fórmica bege para dar acabamento na junção de mesas 

Termômetro de Bulbo: em vidro, coluna de mercúrio, -20 a 120graus C, resolução 1C. 

Turbidímetro de bancada , faixa de 0,00 a 50.00FTU/50 a 1000 FT , fonte de luz diodo emissor e detetor por fotocélula de silício. 

TV 29" colorida com controle remoto sem fio, UHF e VHF, conexão para dvd player, estéreo, bivolt, dot pitch. 
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13.1.3 Salas de Aula 
 
 
- Quantidade de salas: 10 
 
 
 
13.1.4 Acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais 
 
 
O Campus Zé Doca-MA possui acesso facilitado às salas de aula, laboratórios, área 
de lazer, biblioteca e banheiros adaptados ao uso de portadores de necessidades 
especiais. 
 
 
14.  PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 
 
14.1.  Pessoal Docente 

PROFESSOR FORMAÇÃO TITULAÇÃO 
DISCIPLINA QUE 

LECIONA 

Adiel Praseres 

Chaves 

Licenciado em 

Matemática 
Especialista Matemática/Estatística 

Adriana Barbosa 

Araújo 
Química Industrial Doutora Química Analítica 

Anairan Jerônimo 

da Silva 

Licenciada em 

Letras 
Mestre Português 

Anna Kênia Fêlix 

Ribeiro 

Licenciada em 

Letras 
Especialista Português 

Antonia Nilda 

Alves Cruz 

Licenciada em 

Letras  
Especialista 

Língua Estrangeira 

(Espanhol) 

Antônia Gomes do 

Nascimento 

Licenciada em 

Administração de 

Empresas 

Especialista 
Empreendedorismo/ 

Marketing e Vendas 

Antonio José 

Cantanhedo Filho 

Licenciada em 

Química 
Mestre Química  

Antonio José Dias 

Vieira 

Engenheiro 

Agrônomo 
Doutor  Técnicas Agrícolas 

Antonio José 

Rodrigues da Silva  

Engenheiro 

Mecânico 
Especialista  Mecânica 

Arnaldo Cunha de 

Aguiar Junior 

Licenciado em 

Artes/ Bacharel 

em Geografia 

Especialista Artes 
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Arlan Silva Freitas Química Industrial Mestre 
Tecnologia de 

Alimentos 

Christiane de 

Fátima Silva Mota 

Licenciada em 

Sociologia  
Mestre Sociologia 

Luiz Carlos Rocha 

Júnior 
Químico Industrial Mestre  Química 

Luzimary de Jesus 

Ferreira Godinho 

Rocha 

Licenciada em 

Química/ Química 

Industrial 

Especialista Química 

Minéia Sampaio 

Melo 

Licenciada em 

Química/ Química 

Industrial 

Mestre Corrosão/química 

Péricles Mendes 

Nunes 

Bacharel em 

Engenharia 

Química 

Mestre 

Operações Unitárias/ 

Processos Químicos 

Industriais 

Ricardo José 

Fernandes 

Anchieta 

Licenciado em 

Matemática 
Especialista  Matemática 

Rosiana Freitas da 

Silva 

Licenciado em 

História 
Mestre História 

Sarah Patrícia 

Aguiar e Silva 

Omena 

Licenciada em 

Administração de 

Empresas 

Especialista  
Empreendedorismo/ 

Marketing e Vendas 

Vânia Mondego 

Ribeiro 

Bacharel em 

História/ 

Licenciada em 

Pedagogia 

Mestre Educação 

Luiz Carlos Rocha 

Júnior 
Químico Industrial Mestre  Química 

Luzimary de Jesus 

Ferreira Godinho 

Rocha 

Licenciada em 

Química/ Química 

Industrial 

Especialista Química 

Minéia Sampaio 

Melo 

Licenciada em 

Química/ Química 

Industrial 

Mestre Corrosão/química 

Péricles Mendes 

Nunes 

Bacharel em 

Engenharia 

Química 

Mestre 

Operações Unitárias/ 

Processos Químicos 

Industriais 

Ricardo José 

Fernandes 

Licenciado em 

Matemática 
Especialista  Matemática 
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Anchieta 

Rosiana Freitas da 

Silva 

Licenciado em 

História 
Mestre História 

Sarah Patrícia 

Aguiar e Silva 

Omena 

Licenciada em 

Administração de 

Empresas 

Especialista  
Empreendedorismo/ 

Marketing e Vendas 

Vânia Mondego 

Ribeiro 

Bacharel em 

História/ 

Licenciada em 

Pedagogia 

Mestre Educação 

Luiz Carlos Rocha 

Júnior 
Químico Industrial Mestre  Química 

Luzimary de Jesus 

Ferreira Godinho 

Rocha 

Licenciada em 

Química/ Química 

Industrial 

Especialista Química 

 
 
 
 
14.2.  Pessoal Técnico-Administrativo 
 
 

ADMINISTRATIVOS 

Agiovane Nascimento Moraes Auxiliar de enfermagem 

Anselmo Alves Neto Administração 

Antonio Marcos Jansen Teixeira Assistente de aluno 

Claudeny Santos Portela Tecnologia da informação 

Fernando de Sousa Leal Assistente em administração 

Jackson Sousa Pereira Assistente em administração 

José Milanez Mecenas Neto Motorista 

Luciana de Fátima Sopas Rocha Psicóloga 

Maria da Graça Sousa Marinho Assistente Social 

Mônica Virgínia Viegas Lima Odontóloga 

Nazaré Batista Silva Assistente de aluno 

Nélia Maria do Carmo Maranhão Bibliotecária 

Noel Mendes Pereira Assistente de aluno 
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Raimundo Nonato Dos Santos Filho Técnico de laboratório 

Raimunda Mecenas Pinheiro Assistente de aluno 

Selma Cristina Silva Cunha Auxiliar de enfermagem 

Suene Costa Assistente de aluno 

Valdomir Araújo de Carvalho Assistente em administração 

Wdson Almeida Santos Técnico de laboratório 

Wdson Mendonça Pereira Técnico de laboratório 

 
 

14.2.1 Coordenação de Atividades Pedagógicas - CAP 
 
 

INTEGRANTES DA CAP FUNÇÃO 

Edna Maria Mendes Pinheiro Costa Técnica em Assuntos Educacionais 

Vera Rejane Gomes Pedagoga 
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