
 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I Período: 8º Currículo: 
2017 

Docente (qualificação e situação funcional): Washington Azevêdo da Silva – 
Professor Associado 2 

Unidade Acadêmica: DEALI 

Pré-requisito: Ter cursado 2200 horas Co-requisito: - 

C.H. Total: 54ha C.H. Prática: - C. H. Teórica: 54ha Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 1 

EMENTA 

Trabalho a ser desenvolvido pelo discente e que será orientado por um professor. O tema será livre, 
previamente discutido e aprovado pelo professor orientador que, desde o início acompanhará o orientando, 
ou seja, participará com ele da elaboração do Plano de Trabalho e sua definição. O professor orientador 
será co-responsável pela escolha do tema e pelos resultados do Trabalho. 

OBJETIVOS 
Sintetizar as atividades e integralizar os conhecimentos adquiridos pelo aluno ao longo das disciplinas 
cursadas em sua graduação. 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

O conteúdo será distribuído em 54horas-aula (ha) teóricas no semestre. 

Aulas Data Atividades 

1 09/03 

Apresentação da disciplina: ementa, objetivos e resolução. Apresentação da 

disciplina, RESOLUÇÃO Nº 2, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017, calendário 

(datas) das atividades da disciplina TCC1, avaliação do TCC1 e demais 

informações relevantes. 

2 e 3 10/03 
Modalidades de TCC: Estudo de caso, pesquisa científica e revisão de 

literatura. 

4 16/03 Modalidades de TCC: Estudo de caso, pesquisa científica e revisão de literatura. 

5 e 6 17/03 Como elaborar o TCC I, ou seja, como estruturar o projeto de pesquisa. 

7 23/03 Como elaborar o TCC I, ou seja, como estruturar o projeto de pesquisa. 

8 e 9 24/03 

Entrega do Anexo I (Termo de aceite de orientação/coorientação). A escrita 

científica. As plataformas de revistas científicas/periódicos como ferramentas na 

obtenção de informações científicas. 

10 30/03 
As plataformas de revistas científicas/periódicos como ferramentas na obtenção 

de informações científicas. 

11 e 12 31/03 Como consultar as legislações pertinentes a alimentos e bebidas.  

13  06/04 Como consultar as legislações pertinentes a alimentos e bebidas. 

14 e 15 07/04 Apresentação dos temas dos projetos (AP1 - valor 5,0 pontos). 

16 13/04 1ª prova. 

17 e 18 13/04 
Temas atuais em Engenharia de Alimentos/indústria de alimentos: 

saudabilidade. 

19 19/04 
Temas atuais em Engenharia de Alimentos/indústria de alimentos: 

sustentabilidade e consumo ético. 

20 e 21 20/04 Produção de matérias-primas agropecuárias no Brasil. 

22 27/04 Produção de matérias-primas agropecuárias no Brasil. 

23 e 24 28/04 Comissão de ética e biossegurança. 

25 04/05 Comissão de ética e biossegurança. 

26 e 27 05/05 
Apresentação da Introdução e objetivos do projeto de TCC I (AP2 - valor 

10,0pontos). 

28 11/05 
Apresentação da Introdução e objetivos do projeto de TCC I (AP2 - valor 

10,0pontos). 



29 e 30 12/05 2ª prova. 

31 18/05 Indústrias de alimentos e bebidas no Brasil. 

32 e 33 19/05 Indústrias de alimentos e bebidas no Brasil. 

34 25/05 A internet como forma de pesquisa na Engenharia de Alimentos. 

35 e 36 26/05 Alimentos veganos na indústria de alimentos. 

37 01/06 Alimentos veganos na indústria de alimentos. 

38 e 39 02/06 Insetos na alimentação humana. 

40 08/06 Insetos na alimentação humana. 

41 e 42 09/06 Economia circular e logística reversa na indústria de alimentos e bebidas. 

43 e 44 10/06 Economia circular e logística reversa na indústria de alimentos e bebidas. 

45 15/06 Rastreabilidade de alimentos. 

46 22/06 
Apresentação da metodologia, referências do projeto, plano de trabalho e 

cronograma de execução de TCC I (AP3 - Valor: 15 pontos). 

47 e 48  23/06 
Apresentação da metodologia, referências do projeto, plano de trabalho e 

cronograma de execução de TCC I (AP3 - Valor: 15 pontos). 

49  29/06 Rastreabilidade de alimentos. 

50 e 51 30/06 Agências de fomento no Brasil. 

52 06/07 Agências de fomento no Brasil. 

53 e 54 07/07 

3ª prova.  

Entrega do projeto de pesquisa do TCC I (em arquivo .pdf) estruturado conforme 

resolução CEALI/TCC Nº 02. 

55 e 56 08/07 Prova substitutiva. 

 
 

METODOLOGIA 
DE ENSINO 

Aulas expositivas teóricas e dialogadas, em acordo com o conteúdo programado, com apresentações 
de seminário, listas de exercícios, atividades didáticas (caso seja necessário). Além disso, conteúdos 
adicionais referentes ao conteúdo serão disponibilizados no Portal Didático e/ou pasta da disciplina no 
campus. 

Atendimento extraclasse: Nas segundas-feiras, terças-feiras e quartas-feiras no horário de 16h:00 às 
17h:00 haverá atendimento quanto ao conteúdo ministrado em aulas teóricas e práticas. O atendimento 
será realizado na sala do professor, do prédio principal do Campus, 3º andar.  

Observações: Celulares, tablets, notebooks e outros eletrônicos devem ser mantidos desligados durante 
as aulas. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

AVALIAÇÕES: Serão realizadas 3 (três) avaliações (1ª, 2ª e 3ª provas) com valor unitário de (25) pontos, 
totalizando 75 pontos, apresentações AP1 (10 pontos), AP2 (10 pontos) e AP3 (15 pontos) somando 25 
pontos  e no total do semestre, 100 pontos. A nota final na disciplina será calculada conforme a fórmula: 

Nota final = (P1 + P2 + P3 + AP1 + AP2 + AP3) / 10. 

Para aprovação na disciplina: Nota final ≥ 6,0 e frequência mínima de 75%, conforme a legislação 
institucional. 

PROVA SUBSTITUTIVA – A prova substitutiva versará sobre todo conteúdo ministrado ao longo do 
semestre, inclusive seminário apresentado. A prova substitutiva tem o valor de 25 (vinte e cinco) pontos. 
Para fazer a prova substitutiva, o discente deve ter no mínimo 75% de frequência na disciplina. A nota 
obtida na prova substitutiva poderá ser utilizada para substituir a menor nota de uma das provas (1ª, 2ª, 
3ª). A nota obtida na prova substitutiva não será utilizada para substituir a avaliação das apresentações. 

Da segunda chamada de prova: será realizada conforme incisos e parágrafos do Art. 18, da 
RESOLUÇÃO/CONEP/UFSJ Nº 012, de 4 de abril de 2018. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 



Livre de acordo com a área do trabalho a ser desenvolvido. 

- FELLOWS, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática. 2.ed. Porto 
Alegre:Artmed, 2008. 602 p.- ORDÓÑEZ, J. A. P. Tecnologia de alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
v.1. 294 p. 

- FOUST, A.S. et al. Princípios das operações unitárias. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 670 p. 

 - ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e 
documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 7p.  

- ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e 
documentação: trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 11p. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

- Periódicos CAPES: www.periodicos.capes.gov.br 

- Ciência e Tecnologia de Alimentos: www.scielo.br 

- Boletim CEPPA: www.ser.ufpr.br/alimentos 

- GAVA, A.J. Princípios de tecnologia de alimentos. São Paulo: Nobel, 2007. 284 p 
 

 

Washington Azevêdo da Silva 
 

Docente 
Responsável 

Aprovado pelo Colegiado em /     / . 

 
Rui Carlos Castro Domingues 

 

Coordenador do Curso 
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