
 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Tecnologia de Pescados, Mel e Ovos Período: A partir do 7º 
(Optativas II) 

Currículo: 
2017 

Docente: Ana Karoline Ferreira Ignácio Câmara Unidade Acadêmica: DEALI 

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

C.H. Total: 49,5 h 
(54horas-aula) 

C.H. Prática: 
16,5 h 

C. H. Teórica: 33 
h 

Grau: 
Bacharelado 

Ano: 2022 Semestre: 1 

EMENTA 
Processamento de produtos pesqueiros e seus subprodutos. Definição, composição, aspectos mercadológicos, 

infraestrutura e equipamentos para processamento do mel, extração e envase. Composição, conservação e 

processamento de ovos.  

OBJETIVOS 
Capacitar o discente a aplicar técnicas e métodos destinados a prolongar a vida útil de pescado, mel, ovos e derivados, 

bem como a transformá-los em produtos industrializados. Aplicar a legislação vigente relacionada a este grupo de 

alimentos.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Semana Data  Conteúdo e Atividades Propostas 

1 10/03/22 

Apresentação do Plano de Ensino  

 Introdução à tecnologia aplicada ao pescado e derivados. Definição, panorama de mercado e 
consumo, aquicultura, classificações e características gerais. Atividade dinâmica verdade ou 

mito sobre pescados, mel e ovos. 

2 17/03/22 
Características, composição, aspectos físico-químicos do pescado. O pescado como alimento: 

estrutura do corpo e dos músculos; composição química e valor nutritivo. 

3 24/03/22 
Bioquímica da deterioração do pescado, alterações post mortem, controle de qualidade e abate 

de pescado 

4 31/03/22 Aula prática Avaliação sensorial do pescado pelo método do índice de qualidade 

 

5 07/04/22 
Resfriamento do Pescado a bordo.  Industrialização do pescado utilizando o frio, principais 

alterações do pescado submetido ao frio.  Conservação de produtos pesqueiros - uso do calor 
na indústria pesqueira (conservas). 

 

6 14/04/22 
Tecnologias tradicionais: conservação de pescados pelo controle da umidade: salga e 

defumação (Atividades assíncronas no portal didático) 
 

7 21/04/22 
Conceitos relacionados à industrialização de pescados: fermentação do pescado (Atividades 

assíncronas no portal didático) 
 

8 28/04/22 
Aplicação dos conceitos de sala de aula invertida - mesa redonda para discussão do conteúdo 

estudado nas semanas 6 e 7 - apresentações dos grupos sobre os temas- Seminários 
 

9 05/05/22 Avaliação intermediária de aprendizado  



10 12/05/22 Aula Prática Elaboração de fishburguer e kibe de peixe e efeitos de variáveis de processo  

11 19/05/22 
Revisão de prova.  

Conceitos relacionados à industrialização de pescados: concentrados protéicos, surimi e CMS  

12 26/05/22 
Produção de mel pelas abelhas, organização social das abelhas, principais características do 

mel, composição química e valor nutricional, conservação, beneficiamento. 

 

 

13 02/06/22 Aula prática: Avaliações de controle de qualidade de mel  

14 09/06/22 
 Conceitos iniciais ovos, panorama mundial e nacional, avicultura de postura, características 

gerais, formação, composição química e valor nutricional. Parâmetros de qualidade e 
Industrialização de ovos. 

 

15 16/06/22 Atividades com o documentário More than honey (atividade assíncrona no portal didático)  

16 23/06/22 

Aula prática: Controle de qualidade de ovos  

Atividades com textos científicos de revisão sobre propriedades nutricionais dos ovos, 
industrialização e produtos apícolas (atividade assíncrona no portal didático) 

 

17 30/06/22 Avaliação final de aprendizado  

18 07/07/22 Avaliação substitutiva  
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
- Aulas teóricas expositivas, dinâmicas de grupo e discussão de artigos científicos relacionados ao conteúdo 

programático. 

- Aulas práticas em laboratório 

-Atividades assíncronas (vídeos, textos, questionários) disponibilizadas no Portal Didático 

(www.campusvirtual.ufsj.edu.br) 

Recursos Didáticos: Projetor de multimídia, quadro e pincel, artigos científicos e livro-texto. 

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. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 1ª Avaliação (avaliação intermediária de aprendizado) – 35 pontos 

 2ª Avaliação (avaliação final de aprendizado) – 35 pontos 

 Apresentação de seminário- 10 pontos 

 Relatórios de aulas práticas- 10 pontos 

 Exercícios durante o semestre – 10 pontos 

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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