
 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Tópicos especiais em Tecnologia de Carnes e Derivados Período: 7º Currículo: 2017 

Docente: Ana Karoline Ferreira Ignácio Câmara Unidade Acadêmica: DEALI 

Pré-requisito:  Princípios de Conservação de Alimentos Co-requisito: - 

C.H. Total: 54h C.H. Prática: 0h C. H. Teórica: 54h Grau: Bacharelado Ano: 2021 Semestre: 2º período 
remoto emergencial 

EMENTA 
Introdução - músculo X carne. Importância econômica. Estrutura e composição do músculo e tecido associados. Bioquímica da 

contração muscular e fontes de energia para a contração muscular. Conversão do músculo em carne. Propriedades da carne 

fresca. Microbiologia, deterioração e conservação da carne. Abate humanitário e bem-estar animal. Tecnologia do abate de 

animais de açougue. Introdução ao Processamento de carnes. Salga e Cura. Emulsões cárneas. Defumação. Tratamento 

térmico. Produtos curados. Produtos fermentados. Produtos emulsionados. Produtos reestruturados. Regulamentos de 

identidade e qualidade de carnes e produtos cárneos. 

(Disciplina equivalente à disciplina Tecnologia de Carnes e Derivados do PPC da Engenharia de Alimentos currículo 2017, 

possui 100% de similaridade de ementa, porém com redução de 25% da CH total e substituição das aulas práticas por 

vídeos dos experimentos realizados no laboratório e/ou artigos e exercícios)  
 

OBJETIVOS 
Capacitar o discente a aplicar técnicas e métodos destinados a prolongar a vida útil da carne e derivados, bem como a 

transformá-los em produtos industrializados, a partir do conhecimento da teoria e dos princípios básicos necessários ao 

beneficiamento da carne e derivados, desde o abate do animal até a obtenção do produto acabado. 

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 14/09/21 

Apresentação do Plano de Ensino Remoto – Atividade síncrona às 14:00 (1h) 

 Conceitos iniciais da tecnologia de carnes, aspectos econômicos – Panorama do mercado de carne 
bovina, suína e de aves, composição e valor nutricional - videoaulas/vídeos/textos no Portal didático – 

Assíncrona (1h) 

 A1: Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 1 – Assíncrona (2h)- prazo 21/09-F* 

2 21/09/21 

Aspectos gerais envolvendo a composição da carne, fatores que influenciam a qualidade da carne e 
qualidade da carcaça, além de características nutricionais em videoaulas e estudo de textos no Portal 

Didático- Assíncrona  (2h) 

A2: Exercícios de fixação Composição geral da carne e da carcaça no Portal Didático- Assíncrona (2h) 
- prazo 28/09 - F* 

3 28/09/21 

Dúvidas e discussão das Tarefas 1 e 2 do Estudo Dirigido e resolução das atividades A1 e A2- 
Atividade síncrona às 14h (1h) 

Estrutura e ultraestrutura do músculo. Bioquímica da contração muscular Tipos de fibras musculares e 
requerimentos de energia para contração muscular: videoaulas e estudo de textos no Portal Didático- 

Assíncrona (2h)- Assíncrona (2h) 

A3: Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 3- Assíncrona (1h) - prazo 05/10 -F* 



4 05/10/21 
Transformação de músculo em carne em videoaulas/textos no Portal Didático- Assíncrona (1h)- 

A4: Atividade no Portal Didático Conversão do Músculo em carne - Assíncrona (2h) - prazo 13/10 - *F 

5 12/10/21 

Propriedades da Carne Fresca- Fatores que influenciam na CRA - Propriedades da Carne Fresca- 
Textura, Cor, Odor e flavor em videoaulas/textos no Portal Didático - Assíncrona (2h) 

A5: Atividades no Portal Didático com textos sobre Propriedades da carne fresca- Assíncrona (2h)- 
prazo 19/10- *F 

6 19/10/21 

Dúvidas e discussão da Tarefa 3 do Estudo Dirigido e resolução das atividades A3, A4 e A5- Atividade 
síncrona às 14:00 (1h) 

Tecnologia de abate de aves e suínos em videoaulas/textos no Portal didático - Assíncrona (2h) 

A6: Atividades no Portal Didático relacionado com tecnologias de abate e bem estar animal (filme 
Temple Grandin) - Assíncrona (1h) - prazo 26/10 - F* 

7 26/10/21 
1ª Avaliação (2h) - Atividade síncrona disponível das 13:15-15:15 *F 

Elaboração da Tarefa 1 do Estudo Dirigido - Assíncrona (2h) - prazo 28/10 

8 02/11/21 

Principais aditivos e ingredientes utilizados em produtos cárneos em videoaulas/textos no Portal 
didático - Assíncrona (2h) 

A8:  Exercícios de fixação aditivos e ingredientes utilizados na elaboração de produtos cárneos- 
Assíncrona (2h) - prazo 09/11 - F* 

9 09/11/21 

Revisão da 1ª Avaliação- Atividade síncrona às 14:00 (1h) 

Princípios de processamento de produtos cárneos, emulsões cárneas e produtos emulsionados. 
 em videoaulas/textos no Portal didático - Assíncrona (1h) 

A9: Exercícios de fixação Produtos cárneos emulsionados- Assíncrona (1h) - prazo 16/11 - F* 

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 (1h) *F 

10 16/11/21 

Salga e cura de produtos cárneos em videoaulas/textos no Portal didático - Assíncrona (1h) 

A10: Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 10- Assíncrona (2h) - prazo 23/11 -F* 

Entrega/publicação da Tarefa 2 do Estudo Dirigido/Leitura e interação com os jogos desenvolvidos 
(Tarefa 2) do Estudo Dirigido - prazo 17/11- Assíncrona (1h) 

11 23/11/21 
Produtos cárneos reestruturados em videoaulas/textos no Portal didático - Assíncrona (2h) 

A11: Exercícios de fixação- Reestruturados no Portal Didático- Assíncrona (2h) - prazo 30/11 - *F 

12 30/11/21 

Resolução de dúvidas A8, A9 e A10 - Atividade Síncrona às 14:00 (1h) 

Produtos cárneos fermentados em videoaulas/textos no Portal didático - Assíncrona (1h) 

A12: Atividade no Portal Didático sobre o conteúdo da Semana 12- Assíncrona (2h) - prazo 10/08 -F* 

13 07/12/21 

Entrega/publicação da Tarefa 3 do Estudo Dirigido/Leitura e estudo dos trabalhos finais (Tarefa 3) do 
Estudo Dirigido - Assíncrona - prazo 09/12 (1h) 

Produtos cárneos defumados em videoaulas/textos no Portal didático - Assíncrona (1h) 

A13: Exercícios de fixação Produtos cárneos defumados- Assíncrona (2h) - prazo 14/12 -F* 

14 14/12/21 A14: 2ª Avaliação (3h) - Atividade síncrona disponível das 13:15-16:15 *F 
 

  16/12/21 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° 007 de 03 de agosto de 2020 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 – 23 pontos 
 1ª Avaliação – 30 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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