
 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Matérias-Primas Agropecuárias Período: 5º Currículo: 2017 

Docente: Ana Karoline Ferreira Ignácio Câmara Unidade Acadêmica: DEALI 

Pré-requisito: Microbiologia geral Co-requisito: - 

C.H. Total: 54h C.H. Prática: 0h C. H. Teórica: 
54h 

Grau: Bacharelado Ano: 2021 Semestre: 2º período 
remoto emergencial 

EMENTA 
Fatores na produção agropecuária que determinam composição e qualidade das matérias-primas. Matérias-primas de origem 

animal e vegetal. Obtenção de matérias-primas de origem vegetal e animal. Manuseio, transporte, embalagem, armazenamento, 

distribuição e logística. Principais matérias-primas agropecuárias de Minas Gerais. Matérias-primas agropecuárias e exportações 

brasileiras. Fatores econômicos que afetam o preço, a produção agropecuária e a cadeia produtiva do agronegócio. Relações de 

comércio entre agropecuária e indústria de alimentos. 

OBJETIVOS 
Proporcionar aos discentes conhecimentos sobre as principais matérias-primas (origem animal e vegetal) utilizadas no preparo 

e processamento de alimentos; conhecer as formas de obtenção das matérias-primas e a cadeia produtiva; conhecer os fatores 

que afetam a economia relacionada a comercialização e exportação das matérias-primas e relação com a indústria de 

alimentos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O conteúdo e as atividades serão distribuídos em 14 semanas com atividades assíncronas (Portal Didático) e síncronas (Google 

Meet) com carga horária de 4 e 3 horas-aula por semana, totalizando 54 horas-aula no Período remoto Emergencial (13/09/2021 

a 17/12/2021), de acordo com o cronograma: 

Semana Data  Conteúdo e Atividades Assíncronas e Síncronas 

1 13/09/2021 

Apresentação do Plano de Ensino Remoto – Atividade síncrona às 10:30 (1h) 

Conceitos iniciais de matérias-primas, qualidade e commodities, panorama do setor de alimentos no 
Brasil: vídeoaulas/vídeos/textos no Portal didático – Assíncrona (1h) 

 A1: Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 1 – Assíncrona (2h)- prazo 20/09-F* 

2 20/09/2021 

Conceitos iniciais de carnes e fatores que influenciam na qualidade da carne: videoaulas e estudo de 
textos no Portal Didático- Assíncrona (2h) 

A2: Exercícios de fixação Matérias-Primas Carnes parte 1 no Portal Didático- Assíncrona (2h) - prazo 
27/09 - F* 

3 27/09/2021 

Dúvidas e discussão das Tarefas 1 e 2 do Estudo Dirigido e resolução das atividades A1 e A2- 
Atividade síncrona às 10:30 (1h) 

Principais tecnologias envolvidas no abate e obtenção de carnes. Composição química e valor 
nutricional da carne em videoaulas/textos no Portal Didático- Assíncrona (1h) 

A3: Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 3- Assíncrona (2h) - prazo 04/10 -F* 

4 04/10/2021 

Definições Pescados, aquicultura, principais métodos de captura, abate de peixes em 
videoaulas/textos no Portal Didático - Assíncrona (1h) 

Elaboração da Tarefa 1 do Estudo Dirigido - Assíncrona (1h) - prazo 08/10 

A4: Atividade no Portal Didático cultivo de peixes - Assíncrona (2h) - prazo 11/10 - *F 

5 11/10/2021 

Composição, valor nutricional, conservação e controle de qualidade de pescados em 
videoaulas/textos no Portal didático - Assíncrona (2h) 

A5: Atividades no Portal Didático com textos sobre Senciência e Bem-Estar Animal- Assíncrona (2h)- 
prazo 18/10- *F 



6 18/10/2021 

Dúvidas e discussão das Tarefas 3 e 4 do Estudo Dirigido e resolução das atividades A3, A4 e A5- 
Atividade síncrona às 10:30 (1h) 

Definições leite,fisiologia da biossíntese e secreção do leite, composição química e valor nutritivo em 
videoaulas/textos no Portal didático - Assíncrona (1h) 

Elaboração da Tarefa 2 do Estudo Dirigido - Assíncrona (1h) - prazo 29/10 

A6: Exercícios de fixação Matérias-Primas Leite- Assíncrona (1h) - prazo 25/10 - F* 

7 25/10/2021 1ª Avaliação (3h)- Atividade síncrona dísponível das 9:00-12:00 *F 
 

 

8 01/11/2021 

Obtenção do leite, etapas de pré-processamento, conservação, legislação e controle de qualidade 
em videoaulas/textos no Portal didático - Assíncrona (2h) 

 

A8: Atividades com textos sobre obtenção higiênica do leite - Assíncrona (2 h)- prazo 08/11-F*  

9 08/11/2021 

Revisão da 1ª Avaliação- Atividade síncrona às 10:30 (1h)  

A9: Apresentação de Seminário - Atividade assíncrona- Os alunos irão enviar um vídeo gravado da 
sua apresentação e irão assistir e avaliar as apresentações dos demais grupos (3,0h) *F 

 

10 15/11/2021 

Conceitos iniciais de frutas e hortaliças, definições, valor nutricional em videoaulas/textos no Portal 
didático - Assíncrona (1h) 

 

 
Elaboração da Tarefa 3 do Estudo Dirigido - Assíncrona (1h) - prazo 17/11  

A10: Exercícios de fixação conceitos iniciais e valor nutricional de frutas e hortaliças- Assíncrona 
(2h)- prazo 22/11 - F* 

 

11 22/11/2021 

Frutas e hortaliças: composição química, principais características, qualidade e conservação em 
videoaulas/textos no Portal didático - Assíncrona (2h) 

 

A11: Exercícios de fixação Frutas e hortaliças no Portal Didático- Assíncrona (2h) - prazo 29/11 - *F  

12 29/11/2021 

Cereais: composição, valor nutricional, características dos principais cereais, e conservação em 
videoaulas/textos no Portal didático - Assíncrona (2h) 

 

Resolução de dúvidas A8, A9 e A10 - Atividade Síncrona às 10:30 (1h)  

A12: Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 12- Assíncrona (1h)- prazo 06/12-F*  

13 06/12/2021 

Entrega/publicação da Tarefa 4 do Estudo Dirigido/Leitura e estudo dos trabalhos finais (Tarefa 4) do 
Estudo Dirigido - Assíncrona (2h) 

 

A13: Exercícios de revisão de Leite, Frutas e Hortaliças e Cereais no Portal didático - Assíncrona 
(2h)- prazo 13/12 - F* 

 

14 13/12/2021 A14: 2ª Avaliação (3h)- Atividade síncrona dísponível das 09:00-12:00 *F 

 

 
 

  15/12/2021 Avaliação substitutiva 
 

 

*F: atividade válida como frequência para a CH da semana; 

As atividades síncronas não serão gravadas; 

Vídeos-aula e/ou textos no Portal Didático serão divulgados nas datas previstas para a aula da semana. 

As atividades de frequência devem ser enviadas pelo Portal Didático até uma semana após sua divulgação (conforme datas 
estabelecidas no cronograma). 

 



METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES 

A unidade curricular será ministrada com atividades assíncronas (vídeos, textos, questionários) disponibilizadas no Portal 

Didático (www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e atividades síncronas utilizando a plataforma/aplicativo Google Meet. Serão 

disponibilizados materiais complementares para apoio aos estudos no Portal Didático.  

A docente estará disponível para atendimento aos discentes às quintas-feiras, de 14:00 às 17:00, com agendamento prévio 

por parte do discente via e-mail (ana.karoline@ufsj.edu.br) ou portal didático com até 24h úteis de antecedência. O atendimento 

se dará pela plataforma/aplicativo Google Meet. 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

Conforme Resolução N° 017 de 07 de julho de 2021 do CONEP: “Art. 11. O registro da frequência do discente se dará por meio 

do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o discente que não 

concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência.”  

Considerando as 14 (quatorze) atividades propostas (A1 a A14), será aprovado por frequência, o discente que cumprir pelo 

menos 11 (onze) atividades. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Estudo Dirigido – 25 pontos 
 1ª Avaliação – 28 pontos 
 2ª Avaliação – 25 pontos 
 Apresentação de seminário- 12 pontos 
 Outras atividades além do estudo dirigido - questionários e exercícios- 10 pontos 

 A 2ª avaliação da disciplina, conforme Resolução Nº 018 de 19 de julho de 2021 do CONSU, que aprova o plano de 
retorno gradual das atividades presenciais da UFSJ, poderá ocorrer de forma presencial caso o cenário epidemiológico 
da região onde está inserido o campus permita (Plano Minas Consciente) e a comissão designada para este fim no 
campus de Sete Lagoas aprove. 

A avaliação substitutiva compreenderá toda o conteúdo do período e substituirá a avaliação de menor nota. Estará apto a 
realizar a avaliação substitutiva, o aluno que não estiver reprovado por faltas (infrequência) e tiver NF maior ou igual a 4,0 
(quatro) e menor do que 6,0 (seis). 

Será aprovado por nota, o discente que obter nota final igual ou superior a 6,0 (seis) ou 60%. 
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