
 
 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

CAMPUS MEDIANEIRA 

  

Campus MEDIANEIRA 

  

Nome do Curso Curso Superior de Tecnologia em Alimentos 

  

Coordenação/ 

Departamento 

COALM-MD / DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE 

ALIMENTOS (DAALM) 

  

Titulação conferida ao 

Estudante 

TECNÓLOGO EM ALIMENTOS 

  

Contato 1 COORDENAÇÃO DO CURSO 

Nome Fábio Avelino Bublitz Ferreira 

e-mail coalm-md@utfpr.edu.br 

Telefone UTFPR (45) 3240-8159 Celular  (45) 3240-8062  

  

Contato 2 DIREÇÃO DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Nome Eduardo Eyng 

e-mail dirgrad-md@utfpr.edu.br  

Telefone UTFPR (45) 3240-8070 Celular  (45) 99973-1608 

  

Data: 16/12/2022 
 

mailto:dirgrad-md@utfpr.edu.br


 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

CAMPUS MEDIANEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIANEIRA 

2022



 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

CAMPUS MEDIANEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

ALIMENTOS 

 

 

 

 

Projeto Pedagógico de Curso apresentado 

ao Conselho de Graduação e Educação 

Profissional - COGEP da UTFPR e 

aprovado pela Resolução COGEP 

/UTFPR Nº 239, DE 30 DE DEZEMBRO 

DE 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDIANEIRA  

2022



Reitor da UTFPR 

Prof. Dr. Marcos Schiefler Filho 

 

Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional 

Prof. Dr. Jean-Marc Stéphane Lafay 

 

Diretor Geral do campus 

Prof. Dr. Claudio Leones Bazzi  

  

Diretor Graduação e Educação Profissional do campus  

Prof. Dr. Eduardo Eyng 

  

Chefe da Secretaria de Educação Profissional e Graduação Tecnológica (SEDUP)  

Profa. Dra. Carla Cristina Bem  

  

Coordenador do Curso  

Prof. Me. Fábio Avelino Bublitz Ferreira 

  

Professores Organizadores - Núcleo Docente Estruturante do Curso Superior de 

Engenharia de Alimentos  

  

Profa. Dra. Celeide Pereira 

Profa. Dra. Cristiane Canan 

Profa. Dra. Deisy Alessandra Drunkler 

Prof. Dr. Flávio Dias Ferreira 

Profa. Dra. Gláucia Cristina Moreira 

Profa. Dra. Marinês Paula Corso 

Profa. Dra. Nádia Cristiane Steinmacher 

Profa. Dra. Rosana Aparecida da Silva Buzanello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ........................................................... 7 

1.1 HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ .. 7 

1.2 HISTÓRICO DO CAMPUS ........................................................................................ 9 

2. VALORES E PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS ...................................................... 12 

2.1 VALORES/PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA GRADUAÇÃO ......................... 13 

2.1.1 Valores UTFPR: inovação, qualidade e excelência .............................................. 14 

2.1.2 Valores UTFPR: ética e a sustentabilidade ........................................................... 15 

2.1.3 Valores UTFPR: desenvolvimento humano .......................................................... 16 

2.1.4 Valores UTFPR: integração social ........................................................................ 17 

3. POLÍTICAS DE ENSINO ......................................................................................... 18 

3.1 ARTICULAÇÃO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA E 

INTERDISCIPLINARIDADE .......................................................................................... 19 

3.2 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS ........................ 20 

3.3 FLEXIBILIDADE CURRICULAR ........................................................................... 21 

3.4 MOBILIDADE ACADÊMICA E INTERNACIONALIZAÇÃO ............................. 23 

3.5 ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO .............................. 24 

3.6 ARTICULAÇÃO COM A EXTENSÃO ................................................................... 26 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO .......................................................................................... 27 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL, REGIONAL E LOCAL ............................ 27 

4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO ..................................................................... 29 

4.3 QUADRO DE DADOS GERAIS DO CURSO ......................................................... 31 

4.4 FORMA DE INGRESSO E VAGAS ........................................................................ 31 

4.5 OBJETIVOS DO CURSO ......................................................................................... 32 

4.6 PERFIL DO EGRESSO ............................................................................................. 32 

5. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA ....................................................... 33 

5.1 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR ............................................................................ 34 

5.2 MATRIZ CURRICULAR .......................................................................................... 36 

5.3 CONTEÚDOS CURRICULARES ............................................................................ 38 

5.3.1 Primeiro Período ...................................................................................................... 39 

5.3.2 Segundo Período ...................................................................................................... 44 

5.3.3 Terceiro Período ....................................................................................................... 49 

5.3.4 Quarto Período ......................................................................................................... 53 

5.3.5 Quinto Período ......................................................................................................... 58 

5.3.6 Sexto Período ........................................................................................................... 63 

5.3.7 Unidades curriculares Optativas Específicas ........................................................... 67 

5.3.8 Unidades curriculares Optativas de Humanidades ................................................... 71 

5.3.9 Representação da distribuição das unidades curriculares por área do curso ............ 77 

5.3.10 Distribuição dos Temas Ligados à Educação Ambiental e Sustentabilidade......... 79 

5.4 MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EaD) ...................................... 81 



5 
 

 
 

5.4.2. Condições Gerais da Eduação à Distância .............................................................. 84 

5.5 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ...................................................... 86 

5.5.1 Elementos de Competência ...................................................................................... 88 

5.5.2 Matriz de Competências .......................................................................................... 90 

5.6 EXTENSÃO ............................................................................................................... 92 

5.6.1 Projetos e/ou Unidades Curriculares Extensionistas ............................................... 96 

5.6.2 Registro e Controle das Atividades De Extensão .................................................... 99 

5.7 FORMAÇÃO HUMANÍSTICA ................................................................................ 99 

5.8 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO .................................................. 100 

5.9 QUADRO DE SÍNTESE DA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO 

CURSO       ..................................................................................................................... 103 

5.10 PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM ................................................. 104 

5.10.1 Metodologias de aprendizagem ............................................................................ 104 

5.10.2 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TICs) no processo de ensino 

aprendizagem .................................................................................................................. 106 

5.10.3 Processos de avaliação ......................................................................................... 107 

6. ARTICULAÇÃO COM OS VALORES, PRINCÍPIOS E POLÍTICAS DE ENSINO 

DA UTFPR ...................................................................................................................... 110 

6.1 DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO ENTRE A TEORIA E A    

PRÁTICA ........................................................................................................................ 110 

6.2 DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS ................... 111 

6.3 DESENVOLVIMENTO DA FLEXIBILIDADE CURRICULAR ......................... 112 

6.4 DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE ACADÊMICA ................................ 113 

6.4.1 Mobilidade Estudantil Nacional (MEN) ................................................................ 113 

6.4.2 Mobilidade Estudantil Internacional (MEI) ........................................................... 114 

6.4.3 Mobilidade Estudantil Inter campi ......................................................................... 115 

6.5 DESENVOLVIMENTO DA INTERNACIONALIZAÇÃO ................................... 115 

6.6 DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO ............................................................................................................... 116 

7. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CURSO ................................................ 118 

7.1 COORDENAÇÃO DO CURSO .............................................................................. 118 

7.2 COLEGIADO DO CURSO ..................................................................................... 118 

7.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) .................................................. 119 

7.4 CORPO DOCENTE ................................................................................................. 120 

8. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL .......................................................................... 121 

8.1  COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) ................................................. 121 

8.2. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE AVALIAÇÃO (INTERNA) ............................ 122 

8.2.1 Avaliação Docente pelo Discente .......................................................................... 122 

8.2.2 Avaliação do Curso ................................................................................................ 123 

8.3. AVALIAÇÃO EXTERNA ...................................................................................... 123 

8.4  ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO ................................................................ 123 

9. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 



6 
 

 
 

DOCENTE ...................................................................................................................... 124 

10.    ESTRUTURA DE APOIO ..................................................................................... 126 

10.1  EQUIPE DE APOIO AS ATIVIDADES DE ENSINO À DISTÂNCIA .............. 129 

10.2 TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) 

NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM ............................................................. 129 

10.3 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (EAD OU HÍBRIDO) ............. 132 

10.4 MATERIAL DIDÁTICO ...................................................................................... 132 

10.5 INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO ............................................... 133 

10.6 INSTALAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS ....................................................... 135 

10.6.1 Salas de Aula e Recursos Didáticos ..................................................................... 138 

10.6.2 Salas de Professores ............................................................................................. 138 

10.6.3 Sala das Coordenação .......................................................................................... 139 

10.6.4 Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática ............................................ 139 

10.6.5 Auditórios ............................................................................................................. 140 

10.6.6 Cantina e Restaurante Universitário ..................................................................... 140 

10.6.7 Laboratórios......................................................................................................... 140 

11.   PREVISÃO DO QUADRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO .............................. 144 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 146 

 

  



7 
 

 
 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 

1.1 HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

A história da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) teve início no 

século passado. Sua trajetória começou com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices 

em várias capitais do país, pelo então presidente Nilo Peçanha, em 23 de setembro de 1909. 

No Paraná, a escola foi inaugurada no dia 16 de janeiro de 1910, em um prédio da Praça 

Carlos Gomes. O ensino era destinado a garotos de camadas menos favorecidas da 

sociedade, chamados de “desprovidos da sorte”. Pela manhã, esses meninos recebiam 

conhecimentos elementares (primário) e, de tarde, aprendiam ofícios nas áreas de alfaiataria, 

sapataria, marcenaria e serralheria. Inicialmente, havia 45 estudantes matriculados na escola, 

que, logo em seguida, instalou seções de Pintura Decorativa e Escultura Ornamental. Aos 

poucos, a escola cresceu e o número de estudantes aumentou, fazendo com que se procurasse 

uma sede maior. Então, em 1936, a Instituição foi transferida para a Avenida Sete de 

Setembro com a Rua Desembargador Westphalen, onde permanece até hoje. 

O ensino tornou-se cada vez mais profissional até que, no ano seguinte (1937), a 

escola começou a ministrar o ensino de 1º grau, sendo denominada Liceu Industrial do 

Paraná. Cinco anos depois (1942), a organização do ensino industrial foi realizada em todo 

o país. A partir disso, o ensino passou a ser ministrado em dois ciclos. No primeiro, havia o 

ensino industrial básico, o de mestria e o artesanal. No segundo, o técnico e o pedagógico. 

Com a reforma, foi instituída a rede federal de instituições de ensino industrial e o Liceu 

passou a chamar-se Escola Técnica de Curitiba. Em 1943, tiveram início os primeiros cursos 

técnicos: Construção de Máquinas e Motores, Edificações, Desenho Técnico e Decoração 

de Interiores. Antes dividido em ramos diferentes, em 1959, o ensino técnico no Brasil foi 

unificado pela legislação em vigor. 

A escola ganhou, assim, maior autonomia e passou a chamar-se Escola Técnica 

Federal do Paraná. Em 1974, foram implantados os primeiros cursos de curta duração de 

Engenharia de Operação (Construção Civil e Elétrica). Quatro anos depois (1978), a 

Instituição foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 

(CEFET-PR), passando a ministrar cursos de graduação plena. A partir da implantação dos 

cursos superiores, deu-se início ao processo de “maioridade” da Instituição, que avançaria, 

nas décadas de 80 e 90, com a criação dos Programas de Pós-Graduação. Em 1990, o 
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Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico fez com que o CEFET-PR se 

expandisse para o interior do Paraná, onde implantou unidades. Com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDBE) (BRASIL, 1996), que não permitia mais a oferta dos cursos 

técnicos integrados, a Instituição, tradicional na oferta desses cursos, decidiu implantar o 

Ensino Médio e cursos de Tecnologia. Em 1998, em virtude das legislações complementares 

à LDBE, a diretoria do então CEFET-PR tomou uma decisão ainda mais ousada: criou um 

projeto de transformação da Instituição em Universidade Tecnológica. Após sete anos de 

preparo e o aval do governo federal, o projeto tornou-se lei no dia 7 de outubro de 2005. O 

CEFET-PR, então, passou a ser a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO 

PARANÁ (UTFPR) (BRASIL, 2005) – a primeira especializada do Brasil. Atualmente, a 

Universidade Tecnológica conta com 13 campi (Figura 1), distribuídos nas cidades de 

Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, 

Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. No 

Quadro 1 está de forma resumida as diferentes denominações que a instituição teve ao longo 

do tempo. 

 
Figura 1 – Localização dos 13 Campi da UTFPR no Paraná 

Fonte: Mapa campus da UTFPR (UTFPR, 2017). 
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Quadro 1 – As diferentes denominações da UTFPR ao longo de sua existência. 

1909 Escola de Aprendizes Artífices do Paraná 

1937 Liceu Industrial do Paraná 

1942 Escola Técnica de Curitiba 

1959 Escola Técnica Federal do Paraná 

1978 Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR) 

2005 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

Fonte: UTFPR (2019b). 

 

 

1.2 HISTÓRICO DO CAMPUS  

 

A data de 06 de fevereiro de 1987 marca a criação da unidade do CEFET/Medianeira, 

instituída pela Portaria 067/1987, a primeira unidade descentralizada no estado do Paraná. 

Em 29/12/1989 são admitidos os primeiros servidores que iniciam as atividades educativas 

nos meses de fevereiro e março de 1990. Em 17/02/1990 a unidade organiza o primeiro 

exame de seleção de alunos para os cursos Técnicos em Alimentos e Eletromecânica em 

nível médio, reunindo 627 candidatos para 120 vagas ofertadas para cada curso, número que 

comprova a valorização e importância da instituição no cenário da educação em nível local 

e regional. Já em funcionamento, em 30/05/1990, acontece a inauguração do 

CEFET/Medianeira, com a presença de autoridades educacionais e políticas, docentes, 

alunos e representantes das comunidades vizinhas. 

Desde então, somam-se múltiplas conquistas e avanços. No ano de 1996 a unidade 

passa a ofertar o curso de curso superior de Tecnologia em Alimentos na modalidade de 

Industrialização de Carnes, o primeiro em nível superior. Em 1999 quatro cursos de 

graduação são ofertados pela instituição nas áreas de eletromecânica, laticínios, carnes e 

meio ambiente. No ano 2000 é implantado o curso de Tecnologia em Informática e, em 2002, 

o curso de Especialização em Metodologia do Ensino de Química. 

Em 25/10/2005 acontece o processo de transformação do CEFET para universidade, 

surgindo então a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR e a criação do 

primeiro campus da instituição, situado em Medianeira-PR. Junto à mudança de titulação e 

de atividade, migrando, especificamente para o ensino superior, o campus de Medianeira 

conquistou amplo desenvolvimento, não somente em relação à oferta de cursos de graduação 

em distintas áreas da engenharia, bem como na ampliação das instalações físicas, totalizando 

um incremento de 11.600 m2 de capacidade educativa, pesquisa, área verde e lazer. 

Atualmente, a área total do Campus alcança 221.379,89 m2, com área construída de 

22.677,94 m2 em espaços diversificados que abrigam blocos de salas de aula, laboratórios, 
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biblioteca, centro de convivência, ginásio de esportes, auditórios, salas de reuniões e 

distintos ambientes para sediar trabalhos administrativos e de gestão. O Campus conta 

também com o Parque Científico e Tecnológico da UTFPR, edificado em uma extensa área 

do município de Medianeira, configurando-se como um legado de ciência, tecnologia e 

conhecimento, extensivo à comunidade local, regional e nacional, com ampla possibilidade 

de avançar em rumos internacionais. 

Em 30 anos de atividade, o Campus Medianeira acompanha a mudança do perfil 

econômico e social de sua área de atuação, ofertando 9 (nove) Cursos Superiores de 

Graduação:  

 

• Ciência da Computação; 

• Engenharia Ambiental; 

• Engenharia de Alimentos; 

• Engenharia de Produção; 

• Engenharia Elétrica; 

• Licenciatura em Química; 

• Tecnologia em Alimentos; 

• Tecnologia em Gestão Ambiental; 

• Tecnologia em Manutenção Industrial. 

  

E 6 (seis) programas de Pós-Graduação em nível de Mestrado: 

• Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física; 

• Tecnologia de Alimentos; 

• Tecnologias Ambientais; 

• Tecnologias Computacionais para o Agronegócio; 

• Administração Pública em Rede Nacional; 

• Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional; 

• Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação. 

 

Acordos internacionais celebrados com instituições de Ensino Superior de Portugal, 

França, Argentina e Alemanha proporcionam a dupla diplomação para alunos da UTFPR 

Medianeira, abrindo inúmeras possibilidades de atuação profissional na Comunidade 

Comum Europeia. Estes acordos e demais parcerias firmadas com países da América Latina 

fortalecem o intercâmbio cultural e acadêmico e ampliam oportunidade de vivências e 

experiências de estudo no exterior. 

Dos 120 alunos que, há mais de 30 anos, ocuparam os primeiros bancos do antigo 

CEFET, hoje, mais de 2000 acadêmicos transitam pelos corredores e espaços da instituição. 
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Neste Campus aproximadamente 300 professores e técnicos-administrativos 

continuam a escrever capítulos do livro que narra registros históricos da educação desse país, 

com detalhes expressados pela sofisticação da tecnologia e da lembrança de memórias que 

compõem a história de uma instituição secular, gigante no ensino, na pesquisa e na extensão. 

  

DATAS HISTÓRICAS 

• 22/07/1987: Lançamento da Pedra Fundamental do CEFET-MD; 

• 29/12/1989: Admissão dos servidores aprovados no concurso; 

• 08/01/1990: Início das atividades no CEFET-MD; 

• 17/02/1990: Primeiro Exame de Seleção para os Cursos Técnicos em Alimentos e 

Eletromecânica (627 candidatos para 120 vagas em cada cursos); 

• 30/05/1990: Inauguração do CEFET-MD; 

• 28/01/1994: Primeira formatura; 

• 22/04/1996: Implantação do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos (Carnes); 

• 1998: Implantação do Curso de Ensino Médio; 

• 1999: Implantação dos Cursos Superiores: Tecnologia em Alimentos 

(Industrialização de Laticínios), Tecnologia em Eletromecânica (modalidade 

Operação e Manutenção Industrial) e Tecnologia Ambiental (modalidade Resíduos 

Industriais); 

• 2000: Implantação do Curso Superior de Tecnologia em Informática (Sistemas de 

Informação); 

• 2002: Implantação do Curso de Especialização Metodologia do Ensino de Química; 

• 25/10/2005: Solenidade de Instalação do Campus Medianeira da UTFPR; 

• 2006: Implantação do primeiro Curso de Engenharia de Produção Agroindustrial 

(atualmente, Engenharia de Produção); 

• 2004 a 2007: Ampliação das instalações do campus em 3.600 m2, totalizando 

11.600 m2; 

• 2007: Incorporação da Incubadora Tecnológica de Medianeira ao patrimônio do 

campus; 

• 2009: Projeto de Lei Municipal no. 58/2009 faz doação de 25,680 m2 destinados a 

construção de cinco blocos de salas de aula e laboratórios no campus; 

• 2009: Inauguração do Bloco de Educação a Distância (EaD); 

• 12/02/2010: Aprovação do Doutorado Interinstitucional em Engenharia Agrícola 

(UFCG); 

• 2010: Início dos Cursos Superiores de Engenharia Ambiental e Engenharia de 

Alimentos; 

• 2011: Implantação dos Cursos de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação; 

• 2011: Implantação do Curso de Mestrado Acadêmico em Tecnologia de Alimentos; 
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• 2012: Implantação do Curso Superior de Licenciatura em Química; 

• 14/03/2012: Inauguração da Sala de Estudos Integral; 

• 15/03/2012: Inauguração dos Blocos L1, L2, L3 e H; 

• 05/10/2012: Aprovação do Mestrado Interinstitucional em Educação (UNESP); 

• 22/11/2012: Aprovação do Mestrado em Tecnologias Ambientais; 

• 05/02/2014: Inauguração do RU – estrutura com 1200 m2; 

• 31/07/2014: Assinatura do 1º. Acordo de Dupla Diplomação entre UTFPR e 

IPB/Portugal para o Curso de Engenharia de Alimentos; 

• 12/2014: Aprovação do Mestrado em Tecnologias Computacionais para o 

Agronegócio; 

• 2015: Inauguração do Centro de Convivência; 

• 2016: Implantação do Mestrado em Física Rede Nacional; 

• 2017: Implantação do Mestrado em Química Rede Nacional; 

• 03/2018: Doação da Prefeitura Municipal de Medianeira da área de 99.214 m2 à 

UTFPR para edificação do Parque Científico e Tecnológico. 

• 05/2022: Inauguração do Parque Científico e Tecnológico de Medianeira – PCT; 

• 08/2022: Implantação do Curso de Mestrado Profissional em Rede Nacional em 

Propriedade Intelectual e Transparência de Tecnologia para Inovação – PROFNIT.  

 

 

2. VALORES E PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS   

 

Conforme definido em seu PDI 2018-2022 (UTFPR, 2017), a UTFPR apresenta os 

valores e princípios institucionais descritos a seguir. 

 

MISSÃO: Desenvolver a educação tecnológica de excelência por meio do ensino, 

pesquisa e extensão, interagindo de forma ética, sustentável, produtiva e inovadora com a 

comunidade para o avanço do conhecimento e da sociedade. 

 

VISÃO: Ser modelo educacional de desenvolvimento social e referência na área 

tecnológica. 

 

VALORES FUNDAMENTAIS: 

1. Ética: gerar e manter a credibilidade junto à sociedade. 

2. Desenvolvimento Humano: formar o cidadão integrado no contexto social. 
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3. Integração Social: realizar ações interativas com a sociedade para o 

desenvolvimento social e tecnológico. 

4. Inovação: efetuar a mudança por meio da postura empreendedora. 

5. Qualidade e Excelência: promover a melhoria contínua dos serviços oferecidos para 

a satisfação da sociedade. 

6. Sustentabilidade: assegurar que todas as ações se observem sustentáveis nas 

dimensões sociais, ambientais e econômicas. 

 

 

2.1 VALORES/PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA GRADUAÇÃO 

 

A partir da sua missão e visão, a UTFPR estabeleceu a ética, o desenvolvimento 

humano, a integração social, a inovação, a qualidade e excelência e a sustentabilidade, como 

os valores fundamentais para a constituição dos princípios e da identidade das graduações, 

conforme apresentados na Figura 2. 

Conforme descrito na Resolução COGEP n° 142/2022, art. 3° (UTFPR,2022a), os 

cursos de graduação da UTFPR oferecem formação com ênfase na vivência dos estudantes 

com os problemas reais da sociedade, em especial, aqueles relacionados ao desenvolvimento 

socioeconômico local, regional e global, ao desenvolvimento e aplicação da tecnologia, à 

educação e busca de alternativas inovadoras para a resolução de problemas sociais e técnicos. 

Figura 2 - Princípios para a graduação da UTFPR. 

 

Fonte: PDI 2018-2022 (UTFPR, 2017); Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação da UTFPR 

(UTFPR, 2022). 
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Os cursos de graduação da UTFPR oferecem formação de recursos humanos para 

os diversos setores da sociedade, notadamente, os setores da economia envolvidos com 

práticas tecnológicas e os setores educacionais, a partir da vivência dos estudantes com os 

problemas reais da sociedade, em especial, aqueles relacionados ao desenvolvimento 

socioeconômico local e regional, às competências de padrão internacional, ao 

desenvolvimento e aplicação da tecnologia, e à busca de alternativas inovadoras para a 

resolução de problemas técnicos e sociais (UTFPR, 2022).  

Para a UTFPR, a formação de seus egressos passa pela sua capacidade de oferecer 

currículos flexíveis, de articular-se com a sociedade, de estimular a mobilidade acadêmica, 

de formar para sustentabilidade e interculturalidade, de provocar-se para a inovação 

curricular e metodológica e de uma forte busca pela internacionalização como citado no PDI 

2018-2022 (item 3.4) (UTFPR. 2017). A inserção efetiva desses princípios orientadores na 

dinâmica interna dos cursos de graduação, de torná-los efetivos em sala de aula, nos estudos, 

na produção científica, no planejamento, na formação continuada, ou seja, em todos os 

espaços em que atua, é responsabilidade de todos seus atores, e como isso se dará se consolida 

ao longo desse PPC. 

 

 

2.1.1 Valores UTFPR: inovação, qualidade e excelência 

 

O PDI 2018-2022 (UTFPR, 2017) estabelece inovação, qualidade e excelência 

como princípios norteadores da UTFPR. Implicam o incentivo à compreensão das 

necessidades da sociedade, para promover a inovação com postura empreendedora, e 

propiciar a melhoria contínua dos produtos e serviços oferecidos à sociedade. Nesse sentido, 

as atividades de formação envolvem permanentemente a reflexão sobre a inovação curricular 

e metodológica e o processo didático-pedagógico, o entendimento da tecnologia como 

conjunto de conhecimentos que conduzem à inovação e contribuem para o desenvolvimento 

científico, econômico e social. Assim, promovem discussões a respeito do papel de cada 

indivíduo na construção de uma sólida política de inovação na Universidade, para contribuir 

no planejamento estratégico do curso, com delimitação de sua visão, sua missão e seus 

valores. Busca-se a permanente atualização curricular promovendo o empreendedorismo, a 

inovação, a sustentabilidade, a empregabilidade na formação dos graduandos, com a 

finalidade de inserir os graduandos no mundo do trabalho. 
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As Diretrizes Curriculares dos Curso de Graduação Regulares da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná - Resolução COGEP/UTFPR N° 142, de 25 de fevereiro de 

2022 (UTFPR, 2022a) definem no Art. 4º que “os mecanismos para desenvolver em seus 

discentes uma formação em sustentabilidade, empreendedorismo e inovação tecnológica 

deverão estar claros e consistentemente explicitados em seus projetos pedagógicos”.   

 No curso superior de Tecnologia em Alimentos, as ações que articulam o 

empreendedorismo e a inovação tecnológica com o currículo são estruturadas de forma 

intradisciplinar, interdisciplinar e extra disciplinar. As ações de articulação intradisciplinar 

envolvem a abordagem do empreendedorismo e/ou  inovação tecnológica em unidades 

curriculares específicas, seja no plano conceitual  (esclarecendo o que é, importância e 

implicações de sua adoção sobre a prática profissional) como na unidade curricular de 

Empreendedorismo, ou seja no plano prático (nas proposições de soluções  de negócios ou 

aplicações técnicas para situações específicas na otimização de produtos, processos e  

sistemas relacionados a produção de alimentos), como acontece nas unidades curriculares 

de tecnologia. 

As ações de articulação interdisciplinar dizem respeito ao tratamento do 

empreendedorismo e/ou inovação tecnológica entre unidades curriculares distintas e com 

caráter extensionistas, e ainda, que requeiram o desenvolvimento de um projeto ou atividade, 

como na unidade curricular de Desenvolvimento de Novos Produtos, Análise de Alimentos, 

Fundamentos de Nutrição e Embalagens.   

 As ações de articulação extra disciplinar dizem respeito ao tratamento do 

empreendedorismo e/ou inovação tecnológica em ações ou projetos extensionistas que 

acontecem fora das unidades curriculares, projetos de inovação tecnológica, eventos de 

divulgação científica e tecnológica, ações e programas desenvolvidos pela Diretoria de 

Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC). 

 

 

2.1.2 Valores UTFPR: ética e a sustentabilidade 

 

A ética está vinculada à formação integral do cidadão, desenvolve o sujeito 

comprometido seja no seu comportamento, na interação com o outro, ou na geração e 

manutenção da credibilidade junto à sociedade (UTFPR, 2019b).  O perfil do egresso do 

curso superior de Tecnologia em Alimentos inclui formação voltada a seguir os preceitos 
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éticos da profissão e deforma sustentável, com desdobramentos nas competências que serão 

adquiridas ao longo da formação. 

Na formação do Tecnólogo em Alimentos, esses valores, por meio de suas variantes 

como cooperação, respeito pelas diferenças, senso crítico, autonomia e responsabilidade, são 

considerados no momento de definir as competências necessárias ao profissional que está 

sendo formado.  Mas, especificamente, aparecem de forma explícita nas ementas das 

unidades curriculares e, portanto, passam a fazer parte do processo de avaliação do discentes 

nesses componentes curriculares. 

De acordo com a Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação Regulares da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Resolução COGEP/UTFPR N° 142, de 25 de 

fevereiro de 2022 (UTFPR, 2022a): 

  
Art. 4. - Os Cursos de Graduação da UTFPR deverão considerar, em seus projetos 

pedagógicos, uma formação que contemple atividades relacionadas com 

sustentabilidade social, econômica e ambiental e empreendedorismo (Diretrizes 

Curriculares dos Curso de Graduação Regulares da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR, 2022a). 

  

Portanto, em muitos dos componentes curriculares do curso superior de Tecnologia 

em Alimentos, que pode ser unidade curricular específica voltada para sustentabilidade ou 

unidade curricular da área de humanidades que trabalha com a ética, ou ainda, de forma 

interdisciplinar, serão abordados estes valores institucionais para se consolidarem no 

Tecnólogo em Alimentos. 

 

 

2.1.3 Valores UTFPR: desenvolvimento humano 

 

O desenvolvimento humano, citado no PDI (UTFPR, 2017) e PPI (UTFPR, 2019a), 

envolve a formação do cidadão integrado ao contexto social. Assim, deve-se descrever como 

essa integração ao contexto social se dá a partir de melhorias no processo de ensino e 

aprendizagem, de ações culturais, artísticas, esportivas e de todas as demais que contribuem 

para a permanência do estudante, para a sua qualidade de vida, o seu bem-estar individual e 

social e sua formação humana. 

A promoção do ambiente inclusivo e que propicia o desenvolvimento humano, de 

forma plural e igualitária, tem início no modelo de seleção da UTFPR que é 100 % SISU 
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(Sistema de Seleção Unificada), propiciado a estudantes de todo o território nacional, de 

modo inclusivo como rege o regime de cotas. 

Após o acesso, a permanência do estudante é facilitada por editais de auxílio 

estudantil com o objetivo de auxiliar em custos como moradia, e também para alimentação 

no Restaurante Universitário (RU). 

Através do NUAPE (Núcleo de Apoio Pedagógico) os alunos possuem 

acompanhamento psicopedagógico, sendo atendidos sob demanda, incluindo portadores de 

necessidades especiais.  Por exemplo, os deficientes auditivos são acompanhados por 

tradutores de libras.  

No sistema da biblioteca, encontram-se uma grande quantidade de livros virtuais 

que podem ser acionados para a leitura por sistema computacional, permitindo a deficientes 

visuais ter acesso à literatura utilizada.  Além disso, todo ambiente do Campus Medianeira 

possui piso tátil, facilitando a mobilidade dos deficientes visuais. 

Os acadêmicos também são estimulados a participarem de atividades culturais, 

como o coral universitário, e de atividades de integração e auxílio à comunidade em projetos 

de extensão. 

 

 

2.1.4 Valores UTFPR: integração social 

 

A visão da UTFPR é “ser modelo educacional de desenvolvimento social e 

referência na área tecnológica”, e tem como missão, “desenvolver a educação tecnológica 

de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão, interagindo de forma ética, 

sustentável, produtiva e inovadora com a comunidade para o avanço do conhecimento e da 

sociedade” (UTFPR, 2017). Deste modo o curso superior de Tecnologia em Alimentos busca 

a integração com a comunidade externa. 

A UTFPR efetua com regularidade anual a feira das profissões, onde é apresentado 

para a comunidade, em especial aos estudantes de ensino médio da região, a possibilidade 

de conhecer os diversos cursos da instituição, instalações de ensino e projetos desenvolvidos 

pelos alunos tanto em atividades de pesquisa como extensão. Visando divulgar para a 

comunidade a cultura tecnológica e atrair novos egressos, principalmente das camadas 

sociais menos favorecidas. 

A curricularização da extensão, através da existência de unidades curriculares com 
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caráter extensionista na grade curricular, envolve docentes e discentes em atividades de 

extensão, promovendo a integração com a sociedade e, desta forma, reforça que ensino, 

pesquisa e extensão são indissociáveis e devem ser aplicados para promover a integração e 

o desenvolvimento social. 

O estágio curricular obrigatório de, no mínimo, de 360 horas, além da possiblidade 

do acadêmico efetuar estágios extracurriculares a partir do terceiro período, permite a 

integração do acadêmico no mundo do trabalho, que além de trazer benefícios para a 

comunidade, propicia a socialização com o ambiente laboral. 

O Campus conta também com a unidade curricular de Projetos Integradores 

Aplicados (PIA), onde empresas da comunidade local propõem problemas para estudo, e a 

UTFPR seleciona os alunos inscritos de forma a formar equipes multidisciplinares, que 

orientadas pelos docentes responsáveis pela unidade curricular e pelas empresas, estudarão 

soluções viáveis para os problemas, além de contribuir para uma melhor formação do 

Tecnólogo em Alimentos, contribui para a integração com a comunidade.  

A convergência entre os valores institucionais, e as ações didático pedagógicas 

executadas ao longo do curso de Tecnologia em Alimentos, articula a interação entre todos 

os atores do processo de ensino e aprendizado, e a instituição desenvolve plenamente seu 

papel social e oferece formação cidadã em resposta às demandas e mudanças. 

 

 

3. POLÍTICAS DE ENSINO  

 

Na estruturação de seu PDI 2018-2022 - Deliberação COUNI 35/2017 (UTFPR, 

2017) a UTFPR estabeleceu como princípios norteadores para as políticas de seus cursos de 

graduação a flexibilidade curricular, a articulação com a sociedade, a mobilidade acadêmica, 

a sustentabilidade, a interculturalidade, a inovação curricular e metodológica e a 

internacionalização. 

Somado a isso as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação da UTFPR - 

Resolução COGEP/UTFPR N° 142, de 25 de fevereiro de 2022 (UTFPR, 2022a) dão 

centralidade à sustentabilidade, ao empreendedorismo, à superação do currículo segmentado, 

ampliando assim a flexibilidade curricular e a proposição de cursos de caráter inovador. 

Para que o perfil profissional do egresso pretendido pelo curso superior de 

Tecnologia em Alimentos da UTFPR, Campus Medianeira, seja obtido a instituição, em 
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conjunto com o curso, proporá práticas pedagógicas para a condução do currículo, visando 

estabelecer as dimensões investigativa e interativa como princípios formativos e condição 

central da formação profissional e da relação teoria e realidade. As políticas institucionais 

promovidas pela UTFPR e adotadas, de forma direta, no curso superior de Tecnologia em 

Alimentos são descritas a seguir. 

 

 

3.1 ARTICULAÇÃO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA E INTERUNIDADE 

CURRICULARRIDADE 

 

A educação tecnológica é caracterizada pela formação teórico-prática que 

pressupõe a formação integral dos sujeitos e trabalha a teoria e a prática como dimensões 

indissociáveis (UTFPR, 2017). De acordo com Saviani (1996) professores e alunos, sob a 

mediação do primeiro, mobilizam o conhecimento de modo que o saber científico se torne 

prática do egresso na sociedade. A indissociabilidade entre teoria e prática, portanto, 

promove uma relação fecunda de apreensão de conhecimentos e de encaminhamento de 

soluções aos problemas postos pela prática social.  

Desta forma, o curso superior de Tecnologia em Alimentos tem por objetivo 

proporcionar ao discente, ao longo de sua formação acadêmica e de maneira assistida, 

experiências acadêmicas e profissionais a partir da simulação da realidade industrial ou a 

partir da inserção do discente em situações do mundo do trabalho, levando ao contato com 

situações-problema da Tecnologia de Alimentos, na tentativa de compreendê-las e 

apresentar possíveis soluções. Assim, a política de articulação entre a teoria e a prática e 

interdisciplinaridade foi construída tendo como base as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica - Resolução CNE/CP n° 1, de 5 de janeiro 

de 2021 (BRASIL, 2021) e na legislação da UTFPR (UTFPR, 2022), e deverá ser 

desenvolvida pelo discente ao longo do seu período de formação. Pretende-se com estas 

ações que os egressos do curso tenham consciência sobre onde vão atuar, possuindo uma 

adequada fundamentação teórica que lhes permitam atitudes competentes e comprometidas 

para com a sociedade. 

 Os instrumentos do curso que viabilizam a articulação entre a teoria e a prática e a 

interdisciplinaridade, aspectos essenciais na formação de um egresso generalista e inovador, 

são descritos detalhadamente na Seção 6.1.                                            
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3.2 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

O curso de graduação em Tecnologia em Alimentos propõe o desenvolvimento de 

competências profissionais entendidas como: 

  
(...) por sua natureza e suas características, a educação profissional e tecnológica 

deve contemplar o desenvolvimento de competências gerais e específicas, 

incluindo fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho 

profissional e à atuação cidadã (UTFPR, 2017).  

  

É pertinente estabelecer o conceito de competência, que se refere “a possibilidade, 

para um indivíduo, de mobilizar de maneira interiorizada um conjunto integrado de recursos 

em vista de resolver uma família de situações-problema” (SCALLON, 2015).  

As competências, sejam elas gerais ou específicas são desenvolvidas por meio de 

processos educativos estabelecidos na organização do ensino no curso e envolvem: 

 

- Utilização de métodos diferenciados de ensino e novas formas de organização do 

trabalho acadêmico, que propiciem o desenvolvimento de capacidades para 

resolver problemas que integram a vivência e a prática profissional; 

- Incorporação dos saberes dos estudantes às práticas de ensino, como forma 

de reconhecimento de possibilidades de soluções de problemas, assim como de 

percursos de aprendizagem; 

- Estímulo à criatividade, à autonomia intelectual e ao empreendedorismo; 

- Valorização das inúmeras relações entre conteúdo e contexto, que se podem 

estabelecer; 

- Integração de estudos de diferentes campos, como forma de romper com a 

segmentação e o fracionamento, entendendo que os conhecimentos se inter-

relacionam, contrastam-se, complementam-se, ampliam-se e influenciam uns nos 

outros conforme descrito no PDI 2018- 2022 (UTFPR, 2017). 

 

As diretrizes que norteiam o perfil de formação para o profissional de tecnologia 

são aquelas previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Profissional e Tecnológica - Resolução CNE/CP n° 1, de 5 de janeiro de 2021 (BRASIL, 

2021).  

Para definir as competências profissionais do corpo egresso, trabalhou-se em uma 

sistemática apresentada, de forma resumida, na Figura 3.  Partiu-se do perfil definido pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o tecnólogo, complementada pelos conselhos 
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profissionais que estão envolvidos com a tecnologia de alimentos, Conselho Regional de 

Química - CRQ e Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA (Resolução 

Normativa nº 257, de 29 de outubro de 2014 e Resolução nº 313, de 26 setembro de 1986),  

observou-se cursos similares no cenário nacional e internacional (bechmarking), e em 

consonância com as diretrizes estabelecidas pela UTFPR para os cursos de graduação, e 

também pela análise  das necessidades do empresariado local e as sugestões de melhorias 

dos egressos do curso.  

 

Figura 3 - Estrutura de mapeamento e desenvolvimento das competências. 

 
Fonte: Autoria Própria (2022). 

 

 

3.3 FLEXIBILIDADE CURRICULAR 
 

 

No curso superior de Tecnologia em Alimentos a política de flexibilidade curricular 

atende ao disposto no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, Lei n° 13.005/2014 

(BRASIL, 2014), sendo fundamental para atender a demanda social por profissionais que 

compreendem as novas relações de produção, de trabalho e suas exigências, e está baseada 

na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, possibilitando a formação de 

profissionais com habilidades técnicas, cognitivas e científicas. 

A flexibilização curricular deve permitir ao estudante a possibilidade de percursos 

formativos diferenciados, rompendo-se o enfoque unicamente das unidades curriculares 

sequenciadas, permitindo, portanto, novas formas de aprendizado e integração de 
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conhecimentos, mas que culminam nas mesmas competências. O estudante torna-se um 

agente atuante no processo de escolha dos percursos formativos e respectivos ambientes 

diferenciados de ensino, o que possibilita o desenvolvimento de sua visão crítica, além de 

seu campo de atuação profissional. 

Pode-se dividir a política de flexibilidade curricular do curso superior de Tecnologia 

em Alimentos em duas categorias, a citar, Vertical e Horizontal: 

  

• Vertical: conjunto de conteúdos obrigatórios e optativos ofertados ao longo da 

graduação em que o discente pode direcionar a sua formação profissional para 

adquirir uma ênfase ou habilitações não previstas pela formação regular. Estão 

previstas nesta categoria: 

 

- Assegurar uma carga horária mínima de estágio curricular de 360 horas (Resolução 

COGEP/UTFPR N° 142, de 25 de fevereiro de 2022) (UTFPR, 2022a); 

- A minimização de pré-requisitos entre unidades curriculares (Resolução 

COGEP/UTFPR nº 142, de 25 de fevereiro de 2022) (UTFPR, 2022a); 

- O cumprimento de, no mínimo, 10 % (dez por cento) da carga horária de unidades 

curriculares em programas e projetos de extensão universitária (PNE - LEI nº13.005, 

de 25 junho de 2014) (BRASIL, 2014); 

- A oferta de unidades curriculares do ciclo de humanidades, não devendo esta ser 

inferior a 10 % da carga horária destinada às unidades curriculares do curso 

(Resolução COGEP/UTFPR nº 142, de 25 de fevereiro de 2022, Art. 13) (UTFPR, 

2022a). 

- A oferta da unidade curricular de Projetos Inovadores Aplicados (PIA). 

  

• Horizontal: conjunto de atividades não previstas no currículo que visam 

complementar a formação regular do discente, como a participação em programas de 

iniciação científica e inovação tecnológica, convalidação de unidades curriculares 

ofertadas em programas de pós-graduação ou cursos de graduação em outros campi 

da UTFPR ou outras instituições de ensino, projetos interdisciplinares e 

transdisciplinares, projetos de extensão além das unidades curriculares extensionistas 

previstas, atividades voluntárias, visitas técnicas, programa de monitorias, 

incubadoras e outras atividades empreendedoras, promoção de fóruns com a 
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participação de profissionais e egressos, empresas e outras organizações públicas e 

privadas, para debates sobre as demandas sociais, tecnológicas e humanas para 

auxiliar na atualização constante do curso e do perfil do egresso  - Resolução 

CNE/CP n° 1, de 5 de janeiro de 2021 (BRASIL, 2021). 

 

 

3.4 MOBILIDADE ACADÊMICA E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

O Art. 8º da Resolução COGEP/UTFPR nº 142, de 25 de fevereiro de 2022 (UTFPR, 

2022a) estabelece que os PPCs serão organizados de modo a permitir a flexibilidade 

curricular, sendo uma das opções a mobilidade acadêmica entre cursos da UTFPR e entre 

instituições nacionais e internacionais conveniadas à UTFPR que contribuam com a 

formação do estudante. A mobilidade interna refere-se à mobilidade de alunos Inter campi, 

enquanto a mobilidade externa compreende a mobilidade de alunos em outras instituições, 

tanto nacionais quanto internacionais.  

A operacionalização da mobilidade acadêmica, considerada nas duas esferas (interna 

e externa), será realizada considerando as seguintes diretrizes: 

  

Para mobilidade interna: 

1. Assegurar a convalidação de unidades curriculares básicas, de humanidades, 

profissionalizantes e profissionalizantes específicas, cursadas tanto no Campus 

Medianeira quanto em outros campi da UTFPR, desde que demonstrada a sua efetiva 

contribuição para a formação do perfil do egresso do curso superior de Tecnologia 

em Alimentos.   

 

Para mobilidade externa: 

1. Assegurar a convalidação de unidades curriculares básicas e de humanidades, 

cursadas em outras instituições de ensino superior, desde que demonstrada a sua 

efetiva contribuição para a formação do perfil do egresso do curso superior de 

Tecnologia em Alimentos.  

2.  Assegurar a convalidação de estágio obrigatório realizado no exterior, desde que 

atendida a carga horária mínima prevista na Resolução COGEP/UTFPR nº 142, de 

25 de fevereiro de 2022 (UTFPR, 2022a) e demonstrada a sua efetiva contribuição 
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para a formação do perfil do egresso do curso superior de Tecnologia em Alimentos. 

  

Para mobilidade de alunos de outras instituições de ensino (nacionais e 

internacionais) para a UTFPR: 

 

1. Promover a integração desses alunos com os acadêmicos do curso e assegurar a 

execução do plano de trabalho destes alunos (quando houver).  

  

 Com o objetivo de tornar a UTFPR uma universidade com forte atuação e 

reconhecimento internacional, o Conselho Universitário aprovou em 2018 a Política de 

Internacionalização da UTFPR que tem por objetivo nortear e definir as prioridades que os 

diversos setores da UTFPR devem assumir nas próximas décadas, buscando expandir a 

inserção internacional de excelência da instituição, bem como, internalizar a importância de 

uma universidade multicultural e conectada com as demandas mundiais (UTFPR, 2020a). 

 

 

3.5 ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A articulação com a pesquisa é um dos requisitos para o atendimento à Resolução 

CNE/CP n° 1, de 5 de janeiro de 2021 (BRASIL, 2021), que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. 

A UTFPR, através do PPI (UTFPR, 2019a) e PDI 2018-2022 (UTFPR, 2017), 

entende a Pesquisa como um conjunto de ações que visam a descoberta de novos 

conhecimentos, consistindo-se em um dos pilares da atividade acadêmica.   

O ensino e a pesquisa de forma indissociável colaboram para viabilizar a relação 

transformadora entre a universidade e a sociedade. Desenvolver projetos de pesquisas que 

acolham estudantes em diferentes estágios formativos, apoiados nos grupos de estudos e no 

uso comum da infraestrutura disponível colabora para tanto. A articulação do ensino com as 

iniciativas de pesquisa e pós-graduação deve considerar o compromisso da instituição com 

as principais questões e desafios da sociedade, como elemento importante para dupla 

conscientização, a saber: a do pesquisador, ao aceitarem também como desafio acadêmico, 

a busca de soluções para problemas reais; e da sociedade de um modo geral, e do mundo do 

trabalho em particular, que poderá se beneficiar dos conhecimentos disponibilizados por 
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iniciativas necessariamente submetidas às exigências decorrentes do “rigor acadêmico”. 

Para que esse compromisso institucional seja mais efetivo, torna-se importante o esforço de 

exteriorizar, por um lado, o seu potencial de geração de novos conhecimentos e, por outro 

lado, o seu desejo que eles sejam compartilhados e aplicados como meio da promoção do 

desenvolvimento sustentável da região. 

No PDI da UTFPR (2018-2022) (UTFPR, 2017) ressalta-se que todas as atividades 

de pesquisa devem ter forte correlação com as atividades de graduação, na busca de 

excelência dos cursos de graduação. Assim, o curso superior de Tecnologia em Alimentos 

endossa o fato de que docentes e discentes atuantes em atividades de pesquisa são fortes 

candidatos a trazerem o estado da arte de sua área de conhecimento para discussões em 

espaços formais e não formais de ensino dos cursos de graduação. Essa interação pode 

ocorrer de forma: 

 

a) Direta: por meio de programas institucionais de iniciação científica, de iniciação 

tecnológica e de ações afirmativas para inclusão social; 

b) Indireta: pela participação de docentes inseridos na pós-graduação stricto sensu e 

em atividades de pesquisa ministrando aulas na graduação. 

 

As ações de articulação entre o ensino e a pesquisa, no curso superior de Tecnologia 

em Alimentos, podem ser caracterizadas como intradisciplinares, interdisciplinares e extra 

disciplinares. 

A oferta de unidades curriculares específicas que possibilitem o contato com os 

fundamentos filosóficos e metodológicos da investigação científica, bem como a própria 

escrita científica, correspondem a ações de articulação intradisciplinar; além disso, a 

formação de habilidades específicas de contextualização, análise e discussão, bem como 

avaliação e resolução de problemas, é considerada como resultados de aprendizagem e 

indicadores de desempenho nas ementas das unidades curriculares do curso.  

De modo interdisciplinar, as unidades curriculares certificadoras oferecem espaço 

para que os discentes exercitem a investigação cientifica, pelo desenvolvimento de projetos 

e oficinas que possibilitem a interação entre as diferentes unidades curriculares, de forma 

multidisciplinar. 

Por sua vez, a aplicação de conceitos e metodologias científicas em projetos de 

iniciação cientifica e de iniciação tecnológica e inovação e em ações de extensão, 
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possibilitam a articulação extra disciplinar entre o ensino e a pesquisa. 

 

 

3.6 ARTICULAÇÃO COM A EXTENSÃO 

  

O Programa Institucional de Extensão da UTFPR visa transformar o ensino pela 

prática direcionada à realidade, comprometida com a resolução dos problemas sociais 

ampliando o capital cultural da população, especialmente dos setores que não têm acesso ao 

ensino superior, com base na interdisciplinaridade curricular, articulação entre as atividades 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, relação dialógica entre universidade e sociedade e relação 

social de impacto. 

A UTFPR possui Instruções Normativas que dispõem sobre a caracterização de 

atividades de extensão no âmbito da UTFPR e respectivo procedimento de registro. Tais 

Instruções Normativas podem ser acessadas no Portal da UTFPR.  

A UTFPR tem buscado atender as necessidades sociais por meio do ensino de 

qualidade, pesquisa nas mais diversas áreas, bem como na realização de projetos que visam 

contribuir para a melhoria da sociedade, tendo como objetivo diversificar as atividades de 

interação com a comunidade por intermédio de ações que possibilitem a construção de uma 

sociedade mais solidária e comprometida com o contexto sociocultural estadual, regional e 

local. Dentro dos diversos projetos de extensão desenvolvidos pela UTFPR Medianeira, os 

voltados à área social abrangem desde a comunidade acadêmica, a comunidade regional, 

bem como, a nacional.  

 O Campus Medianeira ainda possui outras ações de cunho social que visam a 

inclusão cultural, digital, educacional e social, proporcionando o desenvolvimento de novas 

competências, atendendo a população local e dos municípios vizinhos. O Programa 

MEDIARES desenvolve 13 projetos, os quais atendem as diversas faixas etárias da 

comunidade externa: Los Pequenitos; Bordando Sorrisos; Primeiros Acordes; Numeroteca; 

A Hora do Recreio; Inclusão Digital; Dançart; Little Learners; Pequenos Campeões; Teatro: 

Clube Das Máscaras; Patrulheiro Ambiental; Leitura Interativa; e Lazer Ativo. O cursinho 

APOLO é um programa de extensão que tem como objetivo principal propiciar, 

principalmente às pessoas desfavorecidas socioeconomicamente, os conhecimentos exigidos 

nos principais exames de vestibulares/ENEM/Concursos Públicos. As aulas são ministradas 

por professores e acadêmicos da UTFPR/MD selecionados para lecionar atividades das 
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respectivas matérias que são cobradas nos vestibulares e ENEM.  

 No ano de 2010 iniciou-se na instituição um programa direcionado as atividades de 

extensão e inovação. O Seminário de Extensão e Inovação - SEI teve sua primeira edição 

em 2011. O evento promovido e realizado pela Pró-Reitoria de Relações Empresariais e 

Comunitárias e Diretorias de Relações Empresariais e Comunitárias dos 13 campi, busca 

atender o Plano Nacional de Extensão, o qual define como diretrizes para a extensão, a 

indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, a interdisciplinaridade e a relação bidirecional 

com a sociedade. Tem por objetivo apresentar propostas e experiências, bem como promover 

discussões acerca do papel de cada um na composição da construção de uma forte política 

extensionista na Universidade, proporcionando a integração de todos, oportunizando trocas 

de saberes, de ideias e garantindo espaço para o diálogo múltiplo e multicultural. 

 A UTFPR conta com os Programas Institucionais de Extensão, como o PROREC e 

PROPEXT, onde os alunos de graduação podem participar como bolsistas ou voluntários 

em projetos que podem ser coordenados por servidores (extensão) do quadro permanente da 

UTFPR. Em relação aos órgãos de fomento, a Fundação Araucária e a própria UTFPR 

participam como financiadoras das bolsas. 

 

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO   

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL, REGIONAL E LOCAL 

 

Em área e população, o Brasil é o maior país da América Latina e uma das dez 

maiores economias do mundo. Possui terras e recursos hídricos abundantes e é um grande 

produtor e exportador agrícola. As exportações de agro alimentos cresceram, representando 

35 % do total das exportações. A terra arável é responsável por 24 % da terra agrícola 

brasileira (OECD, 2020). O Brasil está entre os líderes mundiais na produção de soja, aves, 

carne bovina, algodão, milho e suco de laranja, sendo o terceiro maior exportador de 

produtos agroalimentares, depois da União Europeia e dos Estados Unidos. O principal 

produto das exportações brasileiras é a soja (grão, farelo e óleo), que representa quase 50 % 

das exportações de agro alimentos (OECD, 2020). 

Em 2020, a região Sul do Brasil produziu 32 % do total nacional de cereais, 

leguminosas e oleaginosas. Foram 77,2 milhões de toneladas, perdendo apenas para a região 
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Centro-Oeste. O estado do Paraná (14,9 %) e do Rio Grande do Sul (14,3 %) são o 2° e o 3° 

maiores produtores do país (IBGE, 2020). 

O estado do Paraná está localizado na região sul do país e faz divisa direta com a 

região sudeste, mais precisamente o estado de São Paulo. O Paraná constitui a quinta maior 

economia estadual do País, respondendo por cerca de 5,4 % da população nacional (IBGE, 

2020). Sua economia apresenta marcante perfil agroindustrial, do qual despontam a 

produção de grãos como soja, milho e trigo e etapas posteriores de agregação de valor nas 

áreas de óleos vegetais, laticínios e de proteína animal, com destaque à produção de carne 

de aves. Além de atender aos mercados regional e nacional, parte relevante da produção 

estadual segue para o mercado internacional, destacando-se produtos do complexo soja, 

carnes e automóveis, entre outros. Com essas características, o Paraná tem se posicionado 

regularmente entre os dez principais estados exportadores do País (IPARDES, 2020). 

Quanto aos estabelecimentos agropecuários, é detentor de 4,1 % do total de estabelecimentos 

existentes no Brasil (IBGE, 2019) e responde por 6,36 % do PIB nacional (IPARDES, 2020). 

A região Oeste do Paraná tem em torno de 1.044.081 pessoas de população urbana, 

e cerca de 175.467 em população Rural. Apresenta índice de Desenvolvimento Humano 

acima da média nacional. O Oeste do Paraná tem 63,5 % do rebanho do Paraná e 31,9 % do 

efetivo animal de galináceos do Estado. 22,5 % da produção de leite do Paraná se encontra 

no Oeste do estado. Quanto a produção de tilápias, dos 10 maiores produtores, 9 estão no 

Oeste do Paraná e concentram 57 % da produção do deste estado. Quanto a produção de 

grãos, a região Oeste é responsável pela produção de milho, correspondendo a 35 % do total 

produzido no estado do Paraná, de soja, com 21,3 % e de trigo 12,8 %. Sete das 15 maiores 

cooperativas do Paraná estão localizadas no Oeste Paranaense (PNDU, 2018). 

O município de Medianeira, localizado na região Oeste do estado do Paraná, possui 

uma área total de 328,732 km². Segundo o IBGE, sua população para 2021 é estimada em 

46.940 habitantes, sua economia está centrada na produção agrícola com destaque para a 

produção de milho (49.460 toneladas em 2014) e soja (50.282 toneladas 2014), criação de 

suínos (87.500 cabeças em 2014), bovinos (33.304 de cabeças em 2014) e aves (2.180.300 

de cabeças em 2014), assim como a industrialização destes e de seus derivados, sendo o 

valor adicionado bruto da indústria, agropecuária e serviço de cerca de 810.566 milhões de 

reais (IBGE, 2022). 

Desta forma, a cidade de Medianeira, Paraná, está inserida em um polo do 

agronegócio, demandando continuamente a formação de profissionais atuantes no campo 
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agroalimentar. Nacionalmente e regionalmente evidencia-se necessidades de profissionais 

que agreguem conhecimento ao campo da produção, armazenamento, industrialização, 

distribuição e comercialização dos produtos alimentícios. Neste sentido, o curso superior de 

Tecnologia em Alimentos está inserido e formatado para o contexto regional, nacional e 

internacional.  

 

 

4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

O curso superior de Tecnologia em Alimentos do campus Medianeira foi implantado 

no primeiro semestre de 2007, sendo seu funcionamento aprovado pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Pós-Graduação da UTFPR – COEPP, pela Resolução nº 134/06-COEPP de 

01/12/06. Desde então, são formados Tecnólogos em Alimentos de nível superior com 

competência para resolver problemas/desafios de maneira efetiva, considerando os aspectos 

técnicos, científicos, éticos, ambientais e sociais, e perfil para atender as necessidades locais 

e nacionais, com egressos atuando em outros países. Entre os anos de 2007 e 2020 foram 

formados 260 Tecnólogos(as) em Alimentos, com alta taxa de empregabilidade na área. 

O curso superior de Tecnologia em Alimentos vem contribuindo para o aumento e 

preenchimento de vagas na graduação no campus Medianeira devido à sua procura, 

principalmente, local e regional, mas também recebe alunos de diferentes estados 

brasileiros.  Devido a sua consolidação na graduação, o curso foi o alicerce para a 

implantação do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos (PPGTA), nível 

Mestrado Acadêmico, que foi aprovado pela CAPES em 2010 e teve suas atividades 

iniciadas em março de 2011. 

O PPGTA foi criado a partir da iniciativa dos docentes vinculados ao curso superior 

de Tecnologia em Alimentos e ao curso de Engenharia de Alimentos dos campi Campo 

Mourão e Medianeira da UTFPR, para fortalecer ainda mais a área de alimentos e encontra-

se articulado com a graduação na área de formação em Ciência de Alimentos. Quando 

criado, optou-se por dar ênfase a Tecnologia em Alimentos pelo fato de esta área estar 

consolidada em ambos os campi. 

Pontos fortes do PPGTA a serem aqui destacados são a infraestrutura física e corpo 

docente que estão totalmente integrados aos cursos de graduação. Quanto à estrutura física, 

tanto de espaço quanto de equipamentos, foram adquiridos com projetos de pesquisa 
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individuais e institucionais financiados com fomento interno e externo a UTFPR. Isto só é 

possível devido a integração do corpo docente (Quadro 81) e discente do curso superior de 

Tecnologia em Alimentos, Engenharia de Alimentos e PPGTA. 

O curso superior de Tecnologia em Alimentos abrange diversas áreas como: 

bebidas, frutas e hortaliças, grãos e cereais, carnes, leites e derivados, dentre outras, 

permitindo ao profissional amplo conhecimento, possibilitando o acesso ao campo 

profissional. Essas áreas vêm ao encontro com a necessidade da região de Medianeira que 

está continuamente em crescente expansão, principalmente com relação à atividade pecuária, 

com a criação de aves de corte, bovinos de corte e leite e suínos, e ainda, produção de grãos. 

Neste cenário, a agricultura familiar também ganha destaque, havendo a necessidade de 

profissionais qualificados levarem seu conhecimento aos produtores para a obtenção de 

produtos com padrão de qualidade estabelecido e seguros à saúde dos consumidores. Sob o 

ponto de vista industrial, as agroindústrias também ganham destaque pelo número de 

empregos e receita gerados. O curso além de apresentar conhecimentos técnicos e 

tecnológicos, inclui conhecimentos científicos voltados para o desenvolvimento de novos 

produtos, criação de novas tecnologias, bem como o aprimoramento dos processos de gestão. 

Com base neste contexto, a UTFPR estruturou seu curso de graduação em 

Tecnologia em Alimentos para oferecer aos estudantes formação ampla e diversificada, 

dentro da grande área da Ciências Agrárias, que inclui as áreas básicas de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, Ciência de Alimentos e Tecnologia de Alimentos, visando 

proporcionar melhores condições para as práticas. Também engloba áreas mais aplicadas, as 

de cunho profissionalizante, tais como Valor Nutritivo de Alimentos, Química, Física, 

Físico-química e Bioquímica dos Alimentos e das Matérias-Primas Alimentares, 

Microbiologia de Alimentos, Fisiologia Pós-Colheita, Toxicidade e Resíduos de Pesticidas 

em Alimentos, Avaliação e Controle de Qualidade de Alimentos, Padrões, Legislação e 

Fiscalização de Alimentos, Tecnologia de Produtos de Origem Animal, Tecnologia de 

Produtos de Origem Vegetal, Tecnologia das Bebidas, Tecnologia de Alimentos Dietéticos 

e Nutricionais, Aproveitamento de Subprodutos, Embalagens de Produtos Alimentares, 

Instalações Industriais de Produção de Alimentos e Armazenamento de Alimentos. 

Dessa forma, o egresso do curso de graduação em Tecnologia em Alimentos pode 

atuar em diversas áreas, abrangendo desenvolvimento de processos, gerenciamento e 

execução, conforme o perfil do egresso. Integrado a esse contexto, o curso superior de 

Tecnologia em Alimentos tem papel fundamental cadeia agroalimentar, contribuindo para o 
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seu desenvolvimento. 

 

 

4.3 QUADRO DE DADOS GERAIS DO CURSO 

 

No Quadro 2 apresentado abaixo são descritas as informações gerais do curso 

superior de Tecnologia em Alimentos da UTFPR, Campus Medianeira. 

 

Quadro 2 - Dados gerais do curso superior de Tecnologia em Alimentos. 
Nome do curso Tecnologia em Alimentos 

Grau conferido Tecnólogo em Alimentos 

Modalidade Curso Regular de Tecnologia - Presencial com carga horária em EaD.  

Duração do curso O tempo normal de integralização do curso é de 3 anos ou 6 períodos 

(semestres). 

Regime escolar Regime semestral, sendo a matrícula realizada por unidade curricular. 

Número de vagas ofertadas 

anualmente 

Duas entradas semestrais de 30 vagas cada, totalizando 60 vagas anuais 

Turno Noturno 

Início de funcionamento do 

curso 

Primeiro semestre/ 2007 

Ato de reconhecimento Projeto de abertura 134/06, de 06/11/06, da Resolução 134/06-COEPP 

de 01/12/06 que aprova o Projeto de abertura do curso e Resolução nº 

112/15 – COGEP que aprova a Proposta de Reestruturação Curricular. 

 Portaria MEC nº 581 de 12 de novembro de 2013, designados pela 

Portaria nº 034, de 24 de fevereiro de 2014 e renovado pela Portaria nº 

1344 de 15 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017a). 

 

Fonte: Autoria Própria (2022). 

 

 

4.4 FORMA DE INGRESSO E VAGAS  

 

De acordo com Deliberação n° 04/2009 do Conselho Universitário da UTFPR 

(UTFPR, 2009b), que estabelece a adesão da instituição ao Sistema de Seleção Unificada 

(SISU) do Ministério da Educação, a seleção de candidatos poderá ser feita por meio do 

Sistema de Seleção Unificada (SiSU), gerido pelo Ministério da Educação (MEC), a partir 

de nota ponderada do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e/ou outra forma de 

ingresso a ser estabelecida pela instituição. Outra possibilidade de ingresso é através do 
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processo de Reopção, Transferência e Aproveitamento de Curso, mediado a partir de editais 

específicos publicados semestralmente. São ofertadas 30 (trinta) vagas por semestre, sendo 

realizadas duas entradas semestrais, totalizando 60 (sessenta) vagas anuais.  

 

 

4.5 OBJETIVOS DO CURSO  

 

Os objetivos do curso superior de Tecnologia em Alimentos da UTFPR, Campus 

Medianeira, são disponibilizar ao mundo do trabalho profissionais de nível superior com 

competências em tecnologia de alimentos, adequados à realidade do desenvolvimento 

tecnológico, e inserido no contexto social e humano, atendendo às exigências da Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional - Lei n° 9.394/1996, o Decreto 5.154/2004 

(BRASIL, 2004), e das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Profissional e Tecnológica - Resolução CNE/CP n° 1, de 05/01/21 (BRASIL, 2021), assim 

como propiciar ao mundo do trabalho profissionais com capacidade para promover 

mudanças e inovações, fundamentadas na visão multidisciplinar e no conhecimento 

tecnológico. 

A principal diretriz do curso superior de Tecnologia em Alimentos é formar 

Tecnólogos(as) em Alimentos para atuar no mundo do trabalho e prepará-los para intervir 

na sociedade, suprindo demandas e fomentando a melhoria da qualidade de vida com o 

auxílio da aplicação de habilidades interpessoais (softskills) e de ferramentas gerenciais e 

tecnológicas.  

Os objetivos do curso são alcançados com auxílio da estrutura curricular embasada 

em competências tecnológicas e humanísticas, nas atividades de pesquisa e extensão, e na 

mobilidade acadêmica.  

 

 

4.6 PERFIL DO EGRESSO 

 

O egresso do curso superior de Tecnologia em Alimentos é um profissional capaz 

de desenvolver o processamento de alimentos, considerando a qualidade e irrestrito respeito 

à sustentabilidade de processos produtivos industriais, de forma empreendedora e 

cooperativa. Tal profissional se caracteriza por avaliar as atividades correlatas à seleção da 
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matéria-prima, elaboração e controle do produto alimentício. Poderá atuar em departamentos 

estratégicos de indústrias, laboratórios, órgãos de pesquisa e regulamentadores de alimentos. 

As competências desenvolvidas possibilitam ao egresso: 

- Resolver problemas estruturados de diferentes contextos da tecnologia de alimentos, de 

forma inovadora, incorporando novas tecnologias, suprindo as demandas sociais e 

racionalizando as operações industriais com a maximização do rendimento e da qualidade. 

- Intervir e gerenciar a produção, a qualidade e a segurança de alimentos em conformidade 

com a legislação vigente e atendendo os preceitos éticos-profissionais, mobilizando 

conhecimentos científico-tecnológicos das dimensões social, política, econômica, cultural, 

ecossistêmica e biopsicossocial, sob uma perspectiva holística com respeito à diversidade, 

de modo solidário e cooperativo. 

 

Além do perfil do egresso do curso superior de Tecnologia em Alimentos estar 

alinhado com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e 

Tecnológica - Resolução CNE/CP n° 1, de 05 de janeiro de 2021 (BRASIL, 2021) e ao 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (BRASIL, 2016), também atende as 

demandas do mundo do trabalho, que foram definidas em reuniões e pesquisas junto a 

gestores de indústrias de alimentos e egressos. 

 

 

5. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

 

A estrutura curricular do curso superior de Tecnologia em Alimentos foi elaborada 

de acordo com a política da instituição, visando atender às necessidades regionais e do 

contexto nacional, no que tange às inovações tecnológicas. O projeto do curso foi conduzido 

com o objetivo de atender ao planejamento estratégico da instituição, observando-se a 

Missão e a Visão da mesma. Ainda, considerando a publicação da Resolução CNE/CP n°. 

1, de 05 de janeiro de 2021 pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2021), que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, a 

organização didática pedagógica foi orientada elaborando-se um currículo baseado na 

formação por competências. 

O curso superior de Tecnologia em Alimentos é estruturado conforme as 
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legislações vigentes de forma a atender a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 

1996), a Lei n° 11.184, de 7 de outubro de 2005 (BRASIL, 2005), o Estatuto de Regimento 

Geral da UTFPR, as orientações dos conselhos profissionais CREA e CRQ quanto à 

formação do tecnólogo em alimentos. 

Além do planejamento estratégico da instituição e de seus valores, o curso 

contempla os objetivos gerais da instituição: gestão sistêmica, excelência no ensino, 

ampliação da pós-graduação, incentivo à pesquisa, inovação pedagógica, integração com a 

comunidade, ampliação da estrutura, qualidade de vida e fortalecimento da marca UTFPR. 

 

 

5.1 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Visando o preparo para o exercício das profissões tecnológicas, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais vislumbram o compromisso permanente da Instituição de Ensino 

Superior (IES) com a sua autoavaliação e sua integração com o desenvolvimento 

socioeconômico e os arranjos produtivos locais. Desta forma, a aproximação dos cursos de 

Tecnologia e os diferentes atores da sociedade são parte essencial para o processo de 

formação dos egressos. 

Nesta nova perspectiva, o currículo é estruturado com a definição de um conjunto 

de competências gerais e específicas que o discente precisará desenvolver ao longo de sua 

formação, a partir da definição do perfil do egresso, visando a superação da fragmentação 

de conhecimentos e da segmentação e descontextualização curricular. Além disso, esta 

abordagem permite a visualização do currículo, auxiliando na gestão do curso e 

evidenciando, por exemplo, a necessidade de criação e aperfeiçoamento de ambientes de 

aprendizagem inovadores. 

O curso também foi organizado de forma a possuir unidades curriculares 

extensionistas, que  atendem  a Resolução n° 7 do CNE de 18 de dezembro de 2018 

(BRASIL, 2018), propiciando integração entre o curso e seus discentes com a sociedade,  

contribuindo para a formação de um egresso conectado com a realidade da comunidade onde 

o curso está inserido.  

Além da execução de unidades curriculares de forma presencial, as unidades 

curriculares com carga horária em EaD (Ensino à Distância) propiciam a execução de 

atividades remotas, possibilitando o ensino à distância, e ainda a aplicação de metodologias 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192
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ativas de ensino, onde o aluno passa a ter papel de protagonista no aprendizado. 

Em consonância com a Resolução COGEP/UTFPR N° 142, de 25 de fevereiro de 

2022 (UTFPR, 2022a), que dispõe sobre as diretrizes curriculares dos cursos de graduação 

regulares da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, as atividades pedagógicas são 

divididas em: 

● Componentes curriculares: entende-se pelas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão não previstas em unidades curriculares e que são parte do processo 

formativo e/ou de graduação, como: elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso 

(TCC), realização do estágio curricular obrigatório, atividades complementares, 

realização de pesquisa científica, participação em atividades de extensão, atividades 

de protagonismo estudantil, competições, empresas juniores, atividades culturais e 

de responsabilidade socioambiental; 

 

• Unidades curriculares: são os componentes elaborados especificamente para 

apresentação e aplicação dos conhecimentos que disciplinam o exercício da 

profissão.  Podem ser organizadas por: temas, áreas, módulos, ciclos ou trilhas 

formativas. 

A matriz curricular não possui pré-requisitos, limitando somente ao discente não 

poder cursar componentes que estão mais de dois semestres à frente do período no qual ele 

se encontra, conforme o Artigo 23 do Regulamento da Organização Didático Pedagógica 

dos Cursos de Graduação da UTFPR, Resolução COGEP 81/2019, de 26 de julho de 2019 

(UTFPR, 2019b). 

A grade curricular conta, também, com unidades optativas visando a flexibilização 

na formação, onde destaca-se a unidade curricular chamada de Projetos Inovadores 

Aplicados (PIA). Nesta unidade curricular os acadêmicos em equipes multidisciplinares 

(diversos cursos) são distribuídos em equipes para estudar problemas propostos pelas 

empresas da região, sendo orientados por professores e profissionais da indústria.  

Para completar o perfil humanístico do tecnólogo em alimentos, unidades 

curriculares da área de linguística, letras e artes, ciências humanas e ciências sociais 

aplicadas, fazem parte da matriz curricular, cuja carga horária é de no mínimo 10 % da carga 

horária destinada às unidades curriculares do curso (Resolução COGEP/UTFPR nº 142, de 

25 de fevereiro de 2022) (UTFPR, 2022a). 
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5.2 MATRIZ CURRICULAR 

 

A matriz curricular do curso superior de Tecnologia em Alimentos é construída 

em consonância com os objetivos do curso e da Instituição, atendendo ao perfil do 

egresso desejado. Esta matriz (Figura 4) foi desenvolvida pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) a partir da aplicação de metodologia embasada no design de curso 

numa abordagem por competências. 

A partir desta perspectiva, a estruturação curricular do curso seguindo as 

diretrizes curriculares para os cursos de graduação da UTFPR é embasada em três 

Ciclos de Formação, com a necessária interligação entre si: 

 

a) Ciclo de formação Básica (B): voltado à formação elementar da Tecnologia, 

engloba unidades curriculares básicas e de humanidades (HU) obrigatórias e 

optativas. 

b) Ciclo de formação Profissionalizante (P): voltado à formação gerencial e de 

resolução de problemas relacionados à área de alimentos, engloba unidades 

curriculares voltadas para a formação da base para Tecnologia de Alimentos e 

unidades curriculares optativas específicas.  

c) Ciclo de formação Profissionalizante Específico (PE): voltado à resolução de 

problemas e propostas de soluções relacionados a Tecnologia de Alimentos, 

engloba unidades curriculares de tecnologia, análises e qualidade e segurança 

de alimentos, bem como optativas específicas.  

d) Atividades de Síntese e Integração de Conhecimentos (SIC): voltadas a 

certificar as três competências do curso e promover a integração dos resultados 

de aprendizagem demonstrados pelos estudantes ao longo do curso por meio 

das unidades curriculares, engloba três unidades curriculares certificadoras.  

e) Atividades de Extensão (AE): voltadas à promoção do envolvimento 

multidisciplinar dos discentes e docentes com a comunidade, engloba 

atividades a serem desenvolvidas ao longo de toda a matriz curricular, por meio 

de unidades curriculares extensionistas (Análise de Alimentos, Fundamentos 

de Nutrição, Higiene Industrial e Legislação, Tecnologia de Vegetais e 

Desenvolvimento de Novos Produtos). 
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Figura 4 - Matriz curricular do curso superior de Tecnologia em Alimentos 

 

 

 
Fonte: Autoria Própria (2022). 
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5.3 CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

Os conteúdos curriculares do curso superior de Tecnologia em Alimentos estão 

distribuídos ao longo da matriz, do primeiro ao sexto período. Nos Quadros 3, 12, 20, 29, 38 

e 47 (apresentados nos subitens 5.3.1 a 5.3.8), são descritos os componentes curriculares 

obrigatórios de cada período do curso.  

As áreas de conhecimento são apresentadas por período para cada uma das unidades 

curriculares, com as respectivas cargas horárias de aulas presenciais e na modalidade EaD, 

divididas em aulas teóricas e práticas, bem como o total da carga horária do período. Cada 

programa de unidade curricular contém o detalhamento de seus dados, temas de estudo 

representando os principais grupos de conhecimento abordados, e a ementa que articula 

teoria e prática, apresentando o objetivo e principais resultados de aprendizagem a serem 

alcançados. 

Neste tópico são descritos como serão desenvolvidos os conteúdos curriculares: 

libras (Item 5.3.8), educação ambiental e sustentabilidade (Item 5.3.12), educação e direitos 

humanos, educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira, africana e 

indígena, educação inclusiva e diversidade. 

O tema Educação em Direitos Humanos é regido pelas Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos, na Resolução n°1, de 30 de maio de 2012, do Ministério 

da Educação. No Art. 5° é definido que: 

“A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a formação 

para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos 

Humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica 

e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário.” (BRASIL, 2012).  

 

Neste PPC este assunto é abordado de forma transversal por meio de temas 

relacionados aos Direitos Humanos e tratados multidisciplinarmente. Unidades curriculares 

obrigatórias e optativas como Administração, Sociologia, Filosofia, Fundamentos da Ética 

e, Psicologia e Desenvolvimento Humano abordam temas de estudos como: Gerenciamento 

do comportamento organizacional, liderança e motivação na indústria; Competências 

Socioemocionais, Cidadania e Movimentos sociais; Transformações produtivas e impactos 

nas relações de trabalho; A formação do estado no Brasil e as relações políticas 

contemporâneas, com ênfase na democracia. As unidades curriculares com caráter 

extensionista auxiliam na aplicação prática destes conceitos. Ainda, diversas unidades 

curriculares estão orientadas a internalizar e mobilizar conhecimentos que formarão uma das 
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competências propostas aos discentes, que é definida como: Intervir em situações 

socioambientais, com respeito à diversidade, de modo solidário e cooperativo, considerando 

a realidade como processo histórico de construção humana e mobilizando conhecimentos 

científico-tecnológicos das dimensões social, política, econômica, cultural, ecossistêmica e 

biopsicossocial, sob uma perspectiva holística e de forma crítica, criativa, empreendedora, 

autônoma, com comunicação eficaz e responsabilidade. 

Na elaboração dos conteúdos programáticos de diversas unidades curriculares são 

incluídos temas de estudos e referências bibliográficas que tratam da diversidade, abordando 

diferentes públicos como pessoas com deficiências, diferenças socioeconômicas e culturais, 

diferentes etnias, diversidade sexual, entre outros, dando visibilidade e representando-os de 

forma positiva. Estas unidades curriculares desenvolvem os elementos de competências 

necessário para a formação da competência Intervir, acima citada.  

O tema inovação também é abordado de forma transversal na matriz curricular. As 

unidades curriculares Desenvolvimento de Novos Produtos (obrigatória) e Projetos 

Inovadores Aplicados (optativa) tratam diretamente o assunto. Outras unidades curriculares 

garantem a abordagem ao tema inovação ao desenvolver a competência específica: 

“Gerenciar” as etapas do processamento de alimentos e desenvolvimento de novos produtos, 

integrando análise de indicadores qualitativos e quantitativos, segurança de alimentos, 

ferramentas da qualidade, da gestão e da sustentabilidade de acordo com a legislação 

considerando maximização de rendimento e demandas sociais, com atitude inovadora, 

respeitosa, autônoma e cooperativa.  Ou mesmo, em um dos Elementos de Competência: 

“Propor” melhorias contínuas no processo de execução de forma responsável, inovadora e 

racionalizando as operações industriais, considerando maximização de rendimento e 

demandas sociais. Na Figura 5 é possível observar as unidades curriculares que atendem a 

competência específica e/ou ao Elemento de Competência acima descrito, formando a 

estrutura de abordagem à inovação.  

  

  

5.3.1 Primeiro Período 

  

No Quadro 3 é possível observar as unidades curriculares que compõem o primeiro 

período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, relacionadas à área de conhecimento 

e à composição e distribuição da carga horária. Na sequência, nos Quadros 4 a 11 são 
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apresentadas as ementas para as unidades curriculares do primeiro período. 

 

Quadro 3 - Carga horária total das unidades curriculares presentes no primeiro período da matriz 

curricular. 

Primeiro Período 

UNIDADES/COMPONENTES 

CURRICULARES 
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE* 

Introdução à tecnologia de alimentos 30  30   

Fundamentos da Matemática 60  60   

Química Geral e Inorgânica 30 30 60   

Química Orgânica 60  60   

Informática Instrumental 15 15 30   

Biossegurança e Instrumentalização laboratorial 15 15 30   

Leitura e Escrita Acadêmica 30 15 45 15  

Desenho Técnico 30 30 60   

Carga Horária total do período 375 

Carga Horária total de EaD 15 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0 

*Atividades Acadêmicas de Extensão. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

  

 

Quadro 4 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Introdução à Tecnologia de Alimentos. 

 Nome da Unidade curricular Introdução à tecnologia de alimentos 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária  

Teórica 30 Prática 0 Total em Horas 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Introdução à Tecnologia de Alimentos, ofertada aos acadêmicos do 

primeiro período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, 

aborda os aspectos históricos da tecnologia em alimentos, sua 

inserção como curso superior na Universidade Tecnológica e funções 

sociais do tecnólogo em alimentos, considerando as áreas de 

atuação. Nela, os acadêmicos aprendem a dinâmica de 

funcionamento da Universidade Tecnológica e do curso superior de 

Tecnologia em Alimentos, entrando em contato com temáticas da 

área e com tecnólogos atuantes na área de alimentos. Ao final da 

unidade curricular, o acadêmico é capaz de planejar a vida 

acadêmica, e ainda, caracterizar a atuação profissional do tecnólogo 

em alimentos, de forma ética. 

Temas de estudos TE1 (10h): A universidade tecnológica: vida acadêmica, papel do 

estudante e o curso superior de Tecnologia em Alimentos; 

TE2 (10h): Tecnólogo em alimentos: perfil, função social e atuação 

local e global; 

TE3 (10h): Tecnologia em alimentos: conceitos, importância e 

transformações históricas; 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 5 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Fundamentos da matemática. 

Nome da Unidade curricular Fundamentos da matemática 

Área de conhecimento Matemática 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária  

Teórica 60 Prática 0 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Fundamentos da matemática, ofertada aos acadêmicos do primeiro 

período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda 

conceitos matemáticos aplicados à área de alimentos. Nela, os 

acadêmicos aprendem a aplicar as ferramentas matemáticas como 

conjuntos numéricos, logaritmos, exponenciais, análise 

combinatória e funções reais de uma variável real para analisar dados 

estruturados em problemas da tecnologia em alimentos. Ao final da 

unidade curricular, o acadêmico é capaz de selecionar ferramentas 

para análise de dados, a partir de modelagem matemática.  

Temas de estudos TE 1 (10h): Conjuntos Numéricos: classificação, intervalos reais, 

regra de três simples e compostas e operações;  

TE 2 (10h): Logaritmos e Exponenciais: definição, equações e 

propriedades;  

T3 (10h): Análise Combinatória: princípio fundamental da 

contagem, fatorial, arranjo e combinação;  

T4 (15h): Funções reais de uma variável real: conceitos, definições 

e representações gráficas;  

T5 (15h): Modelagem Matemática Aplicada: dados Reais de 

Análises Físico-químicas e Microbiológicas de Alimentos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

Quadro 6 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Química Geral e Inorgânica. 

Nome da Unidade curricular Química Geral e Inorgânica 

Área de conhecimento Química  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária  

Teórica 30 Prática 30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Química Geral e Inorgânica, ofertada aos acadêmicos do primeiro 

período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda bases 

teóricas, ligações, interações, grupos funcionais e cálculos aplicados 

a química. Nela os acadêmicos aprendem sobre modelos atômicos, 

propriedades periódicas, características físico-químicas de 

compostos iônicos e moleculares, reações de compostos 

inorgânicos e estequiometria. Ao final da unidade curricular, o 

acadêmico é capaz usar os conhecimentos da química geral e 

inorgânica na resolução de problemas estruturados no contexto da 

Tecnologia em Alimentos.  

Temas de estudos TE1 (15h): Bases teóricas da Química: modelos atômicos e suas 

implicações; tabela periódica e propriedades periódicas.  

TE2 (15h): Ligações e interações na Química: ligações iônicas, 

covalentes e metálicas, propriedades físico-químicas de compostos 

iônicos e moleculares e suas consequências.  

TE3 (15h): Grupos funcionais na Química: compostos inorgânicos, 

principais reações, diferenças entre inorgânicos e orgânicos. 

TE4 (15h): Cálculos na Química: classificação e lei de reações, 

balanceamento de reações, cálculos estequiométricos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 7 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Química Orgânica. 

Nome da Unidade curricular Química Orgânica 

Área de conhecimento Química  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária  

Teórica 60 Prática 0 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Química Orgânica, ofertada aos acadêmicos do primeiro período do 

curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda os conceitos 

teóricos da química relacionada aos compostos orgânicos. Nela, os 

acadêmicos aprendem a diferenciar as diversas funções, as 

propriedades físico-químicas e as organizações espaciais de 

moléculas orgânicas, relacionando-as com as principais reações na 

química orgânica. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é 

capaz de aplicar os conhecimentos direcionados à química dos 

compostos orgânicos na interpretação e resolução de problemas 

estruturados na tecnologia de alimentos. 

Temas de estudos TE1 (15H) – Introdução a Química Orgânica: química do carbono, 

funções orgânicas e propriedades físico-químicas.  

TE2 (10H) – Organização espacial das moléculas orgânicas: 

isomeria, estereoquímica, quiralidade e implicações na indústria.  

TE3 (20H) – Reações na Química Orgânica: ácido-base, 

substituição, eliminação e adição.  

TE4 (15H) – A química da carbonila e carboxila: propriedades 

físico-químicas, constante de acidez e basicidade, reações da 

carbonila e carboxila. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 8 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Informática Instrumental. 

Nome da Unidade curricular Informática Instrumental 

Área de conhecimento Ciência da computação 

Pré-requisitos Não há. 

Carga horária  

Teórica 15 Prática 15 Total em Horas 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa A disciplina de Informática Instrumental, ofertada como unidade 

curricular comum entre cursos de bacharelado, licenciatura e 

tecnologia, aborda conceitos de introdução à informática e utilização 

de um sistema operacional comercial. São ilustradas práticas 

voltadas à utilização de softwares de escritório como: editores de 

apresentação, texto e planilha eletrônica. O conteúdo abrange ainda, 

ferramentas de produtividade para a Internet e trabalho colaborativo. 

Ao final da disciplina o aluno é capaz de utilizar, de maneira prática 

e eficiente, softwares para redação, edição e apresentação de 

projetos, bem como planilhas eletrônicas para organização e 

tabulação de dados. Será capaz ainda de realizar o gerenciamento 

dessas informações localmente e em nuvem, além de estratégias para 

desenvolvimento colaborativo. 

Temas de estudos TE1 (18h): Automatização de processos via computação: 

aplicativos de escritório no contexto da profissão (editor de texto, 

planilha eletrônica e aplicativo para apresentação).  

TE2 (12h): Ferramentas de trabalho colaborativo via Internet: 

sincronização em nuvem, compartilhamento de arquivos, controle 
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de versionamento, quadros interativos, reuniões e vídeo 

conferência, ambientes virtuais de aprendizagem.  

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 9 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Biossegurança e Instrumentação 

Laboratorial. 

Nome da Unidade curricular Biossegurança e instrumentalização laboratorial 

Área de conhecimento Engenharia de produção 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária (horas) 

Teórica 15 Prática 15 Total em Horas 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas)  

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Biossegurança e Instrumentalização laboratorial, ofertada aos 

acadêmicos do primeiro período do curso superior de Tecnologia em 

Alimentos, aborda as principais normas de segurança em 

laboratórios, bem como materiais e equipamentos usuais para 

laboratórios da área de alimentos. Nela, os acadêmicos aprendem a 

utilizar as condutas de segurança e selecionar materiais e 

equipamentos de laboratórios necessários. Ao final da unidade 

curricular, o acadêmico é capaz de desenvolver as boas práticas 

laboratoriais e os procedimentos operacionais pautados na 

biossegurança. 

Temas de estudos TE1(10h): Normas de segurança em laboratórios na área de 

alimentos: equipamentos de proteção individual e coletivo, análise 

de riscos e descartes de resíduos. 

TE2 (15 h): Materiais e equipamentos básicos de laboratório: 

nomenclatura, funções e técnicas de manuseio. 

TE3 (5h): Prevenção e combate a incêndio e a desastres. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 10 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Leitura e Escrita Acadêmica. 

Nome da Unidade curricular Leitura e escrita acadêmica 

Área de conhecimento Linguística, Letras e Artes  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária  

Teórica 30 Prática 15 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Leitura e Escrita Acadêmica, ofertada como unidade curricular 

comum entre cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia, 

aborda estratégias de leitura e escrita acadêmica. Nela os estudantes 

aprendem técnicas para a leitura, bem como para a produção escrita 

de gêneros acadêmicos e, ainda, estratégias de oralidade para 

ambientes acadêmicos e empresariais. Ao final da disciplina, são 

capazes de empregar as estratégias de leitura acadêmica em artigos 

científicos da área específica do curso, produzir gêneros escritos 

acadêmicos e utilizar técnicas de oralidade em contextos 

comunicativos. 

Temas de estudos TE1 (15h): Estratégias de Leitura Acadêmica: antecipação, seleção 

e síntese de informações em artigos científicos da área específica. 

TE2 (15h): Produção escrita de gêneros acadêmicos: resumo 
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informativo, resenha crítica, e introdução a artigo científico. 

TE3 (15h): Estratégias e técnicas de oralidade nos ambientes 

acadêmicos e empresarial. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 11 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Desenho Técnico. 

Nome da Unidade curricular Desenho Técnico 

Área de conhecimento Desenho industrial 

Pré-requisitos Não há. 

Carga horária  

Teórica 30 Prática 30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Desenho técnico, ofertada aos acadêmicos do primeiro período do 

curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda os aspectos 

fundamentais da execução de desenho técnico. Nela, os acadêmicos 

aprendem a ler, interpretar desenhos e layouts da indústria 

processadora de alimentos de acordo com as normas do desenho 

técnico, assistido por computador. Ao final da unidade curricular, o 

acadêmico é capaz de empregar projeções ortográficas, elaborar 

desenhos arquitetônicos e analisar layouts de acordo com os 

requisitos das boas práticas de fabricação de alimentos. 

Temas de estudos TE1 (15h): Normas do desenho técnico: Materiais, aplicação de 

escalas e técnicas de cotagem. 

TE2 (15h): Projeções ortográficas: Representação em primeiro e 

segundo diedro; 

TE3 (15h): Desenho arquitetônico: Escalas e de medidas a partir da 

perspectiva isométrica; Projeções de desenhos; Layout de plantas 

industriais;  

TE4 (15h): Desenho Assistido por Computador. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

 

5.3.2 Segundo Período 

  

No Quadro 12 é possível observar as unidades curriculares que compõem o segundo 

período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, relacionadas à área de conhecimento 

e à composição e distribuição da carga horária. Na sequência, nos Quadros 13 a 19 são 

apresentadas as ementas para as unidades curriculares do segundo período. 
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Quadro 12 - Carga horária total das unidades curriculares presentes no segundo período da matriz 

curricular. 

Segundo Período 

UNIDADES/COMPONENTES 

CURRICULARES 
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE* 

Administração 60  60 15  

Microbiologia geral 30 30 60 15  

Química analítica 30 30 60   

Físico-química 45  45   

Bioquímica geral 45 15 60 15  

Física do movimento 60  60   

Química orgânica experimental 15 30 45   

Carga Horária total do período 390 

Carga Horária total de EaD 45 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0 

*Atividades Acadêmicas de Extensão. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

  

 

 Quadro 13 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Administração. 

 Nome da Unidade curricular Administração 

Área de conhecimento Administração  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária  

Teórica 60 Prática 0 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Administração, ofertada aos acadêmicos do segundo período do 

curso de Tecnologia em Alimentos, aborda funções básicas da 

administração, aspectos de gestão e comunicação para o sistema 

industrial. Nela os acadêmicos aprendem sobre etapas de 

planejamento, organização, direção e controle de processos 

produtivos, gerenciamento de recursos humanos e do 

comportamento organizacional, considerando processos de 

comunicação relevantes para a gestão da indústria. Ao final da 

unidade curricular, o acadêmico é capaz de atuar nas etapas de 

recrutamento, seleção e desenho de cargos e propor ações para o 

gerenciamento do comportamento organizacional, liderança e 

motivação na indústria de alimentos. 

 

Temas de estudos TE 1 (15h): Funções básicas da administração aplicada aos processos 

produtivos: planejamento, organização, direção e controle. 

TE2 (20h): Fundamentos da gestão de Operações e Serviços: 

processos produtivos, logística, conceitos de planejamento e controle 

da produção e serviços. 

TE 3 (15h): Gerenciamento de recursos humanos: recrutamento, 

seleção e desenho de cargos.   

TE 4 (10h): Gerenciamento do comportamento organizacional, 

liderança e motivação na indústria.    

 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 14 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Microbiologia Geral. 

Nome da Unidade curricular Microbiologia Geral 

Área de conhecimento Microbiologia  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária  

Teórica 30 Prática 30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Microbiologia Geral, ofertada aos acadêmicos do segundo período 

do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda 

características fisiológicas e métodos de análise de microrganismos 

de interesse em alimentos. Nela os acadêmicos aprendem sobre 

aspectos celulares, fisiologia e metabolismo de microrganismos, bem 

como, procedimentos pré e pós analíticos em análise 

microbiológica. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é capaz 

de aplicar adequadamente procedimentos de análise microbiológica, 

empregando métodos de contagem, identificação e diferenciação de 

microrganismos.  

Temas de estudos TE1 (10h): Microrganismos: Células eucarióticas e procarióticas, 

classificação e características morfológicas. 

TE2 (20h): Fisiologia e Metabolismo microbiano de interesse na 

área de alimentos. 

TE3 (30h): Métodos para análises microbiológicas: Procedimentos 

pré e pós-analíticos, contagem identificação e diferenciação de 

microrganismos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

  Quadro 15 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Química Analítica. 

Nome da Unidade curricular Química Analítica 

Área de conhecimento Química  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária  

Teórica 30 Prática 30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Química analítica, ofertada aos acadêmicos do segundo período do 

curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda os principais 

aspectos analíticos dos métodos qualitativos e quantitativos 

aplicados a alimentos. Nela, os acadêmicos aprendem a executar 

análises de espécies/elementos de interesse em alimentos, 

empregando os conceitos dos métodos qualitativos, gravimétricos e 

volumétricos, bem como processos de amostragem, padronização e 

calibração. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é capaz de 

aplicar análises químicas qualitativas e quantitativas na área de 

alimentos assegurando a qualidade analítica. 

Temas de estudos TE1 (15h): Métodos analíticos de amostragem, padronização, 

calibração e suas aplicações matemáticas.  

TE2 (15h): Equilíbrio iônico: conceitos, propriedades das soluções 

aquosas e efeitos de eletrólitos. 

TE3 (15h): Análises qualitativas: Procedimentos para identificação 

e caracterização de espécies/elementos voltados a análise de 

alimentos.  

TE4 (15h): Métodos gravimétricos e volumétricos aplicados a 

análise de alimentos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 16 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Físico-química. 

Nome da Unidade curricular Físico-química 

Área de conhecimento Química 

Pré-requisitos Não há. 

Carga horária  

Teórica 45 Prática  Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Físico-química, ofertada aos acadêmicos do segundo período do 

curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda as leis que 

governam os processos físicos e reações químicas aplicadas à área 

de alimentos. Nela, os acadêmicos aprendem conceitos e aplicações 

dos gases reais e ideais, termoquímica, equilíbrio de fase de 

substâncias puras e misturas e propriedades coligativas em 

alimentos. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é capaz de 

aplicar o conhecimento de físico-química na resolução de problemas 

estruturados no contexto da Tecnologia em alimentos.   

Temas de estudos TE1 (15h): Termodinâmica química: conceitos de gases reais e 

ideais e aplicações das leis da termodinâmica. 

TE2 (10h): Termoquímica: fenômenos energéticos físicos e 

químicos. 

TE3 (10h): Equilíbrio de fases de substâncias puras e misturas.  

TE4 (10h): Propriedades coligativas e aplicações na área de 

alimentos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 17 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Bioquímica Geral. 

Nome da Unidade curricular Bioquímica Geral  

Área de conhecimento Bioquímica  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária  

Teórica 45 Prática 15 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15  

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Bioquímica Geral, ofertada aos estudantes do segundo período do 

curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda as principais 

biomoléculas e vias metabólicas. Nela, os estudantes identificam 

tipos, estruturas e funções de biomoléculas, bem como o 

metabolismo de organismos integrando regulação metabólica a 

conexões bioquímicas. Ao final da unidade curricular, é capaz de 

estruturar o metabolismo de organismos vivos conforme 

necessidades observadas, de forma adequada e crítica. 

Temas de estudos TE1 (15h) Biomoléculas: definições, estruturas e funções no 

organismo. 

TE2 (15h) Métodos bioquímicos de análise de biomoléculas: 

identificação, aplicação e diferenciação.  

TE3 (20h) Metabolismo: principais vias de biossíntese e 

degradação de biomoléculas, produção e utilização de energia. 

TE4 (10h) Integração e regulação metabólica: interligações e 

conexões bioquímicas das vias metabólicas. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

  

 



48 
 

 
 

Quadro 18 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Física do Movimento. 

Nome da Unidade curricular Física do Movimento 

Área de conhecimento Física  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária  

Teórica 60 Prática 0 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Física do Movimento, ofertada aos acadêmicos do segundo período 

do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda os 

fundamentos e leis dos fenômenos físicos que governam as 

transformações que ocorrem nos alimentos. Nela, os acadêmicos 

aprendem o comportamento de fluidos e as leis da termodinâmica 

aplicadas à área de processamento de alimentos, assim como os 

fenômenos da ótica ondulatória e corrente elétrica direcionados às 

análises de alimentos. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é 

capaz de identificar o comportamento de fluidos alimentícios, 

fenômenos de troca térmica, e ainda, compreender os princípios da 

ótica ondulatória e de corrente e circuitos elétricos.  

Temas de estudos TE1 (15h): Fundamentos que descrevem o comportamento de 

fluidos em movimento e repouso. 

TE2 (15h): Leis da termodinâmica. 

TE3 (15h): Fenômenos da ótica ondulatória, estudos de lentes e 

instrumentos óticos. 

TE4 (15h): Corrente, resistência e circuitos elétricos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

  

 

Quadro 19 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Química Orgânica Experimental. 

Nome da Unidade curricular Química Orgânica Experimental 

Área de conhecimento Química  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária  

Teórica 15 Prática 30 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Química Orgânica Experimental, ofertada aos acadêmicos do 

segundo período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, 

aborda as aplicações práticas da química relacionada aos compostos 

orgânicos. Nela, os acadêmicos aprendem a aplicar adequadamente 

técnicas laboratoriais para identificar, sintetizar, extrair e purificar 

compostos orgânicos de interesse na área de alimentos. Ao final da 

unidade curricular, o acadêmico é capaz de usar os 

conhecimentos direcionados às técnicas laboratoriais da química dos 

compostos orgânicos. 

Temas de estudos TE 1 (15h): Propriedades físico-químicas e identificação de 

compostos orgânicos. 

TE 2 (15h): Síntese e purificação de compostos orgânicos de 

interesse na área de alimentos. 

TE 3 (15h): Extração de compostos orgânicos de interesse na área 

de alimentos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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5.3.3 Terceiro Período 

  

No Quadro 20 é possível observar as unidades curriculares que compõem o terceiro 

período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, relacionadas à área de conhecimento 

e à composição e distribuição da carga horária. Na sequência, nos Quadros 21 a 28 são 

apresentadas as ementas para as unidades curriculares do terceiro período. 

 

Quadro 20 - Carga horária total das unidades curriculares presentes no terceiro período da matriz 

curricular. 

Terceiro Período 
UNIDADES/COMPONENTES CURRICULARES TEÓRICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE* 

Higiene Industrial e legislação 60  60 15 60 

Estatística Experimental 30  30   

Microscopia de Alimentos 15 15 30   

Microbiologia de Alimentos 30 30 60 15  

Análise de Alimentos 30 30 60 15 60 

Análise Instrumental 30 30 60   

Bioquímica de Alimentos 45 15 60 15  

Fundamentos de Operações Unitárias 60  60   

Carga Horária total do período 420 

Carga Horária total de EaD 60 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 120 

*Atividades Acadêmicas de Extensão. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

 

Quadro 21 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Higiene Industrial e Legislação. 

Nome da Unidade curricular Higiene Industrial e Legislação 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 60 Prática 00 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15  

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas) 60 

Ementa Higiene Industrial e Legislação, ofertada aos acadêmicos do terceiro período 

do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda as Boas Práticas de 

Fabricação para a indústria de alimentos. Nela, os acadêmicos aprendem 

técnicas de higienização industrial, assim como, atividades higiênico-

sanitárias necessárias para a produção de alimentos livres de contaminantes 

e previstas na legislação. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é 

capaz de selecionar as legislações pertinentes relacionadas à segurança de 

alimentos e analisar criticamente a adequação industrial às atividades de 

Boas Práticas de Fabricação.  

Temas de estudos TE1 (15h): Fundamentos de legislação e normas aplicadas à segurança de 

alimentos. 

TE2 (15h): Boas Práticas de Fabricação para a indústria de alimentos.  

TE3 (15h): Higiene aplicada à indústria de alimentos. 

TE4 (15h): Gestão documental das Boas Práticas de Fabricação. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 22 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Estatística Experimental. 

Nome da Unidade curricular Estatística Experimental 

Área de conhecimento Probabilidade e estatística  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 0 Total em Horas 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Estatística Experimental, ofertada aos acadêmicos do terceiro período do 

curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda a estatística aplicada à 

área de alimentos. Nela, os acadêmicos aprendem as ferramentas estatísticas 

utilizadas na análise e controle de processos, e também na pesquisa e 

desenvolvimento. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é capaz 

realizar a estatística descritiva e fazer inferências estatísticas de dados 

gerados em problemas estruturados.  

Temas de estudos TE1 (10h): Estatística descritiva: conceitos, tabelas e gráficos, medidas de 

posição, dispersão e forma. 

TE2 (10h): Intervalo de Confiança: noções de probabilidade, média e 

desvio padrão. 

TE3 (10h): Testes de Hipóteses e Controle Estatístico de Processos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 23 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Microscopia de Alimentos. 

Nome da Unidade curricular Microscopia de alimentos 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 15 Prática 15 Total em Horas 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Microscopia de Alimentos, ofertada aos acadêmicos do terceiro período do 

curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda o preparo de amostras 

e o manuseio do microscópio óptico para realização de análises 

microscópicas de alimentos. Nela, os acadêmicos aprendem sobre aspectos 

gerais da microscopia óptica, fontes e implicações da contaminação física, 

métodos diretos e indiretos de isolamento, identificação e quantificação de 

acordo com as regulamentações vigentes. Ao final da unidade curricular, o 

acadêmico é capaz de manusear adequadamente o microscópio óptico e 

realizar análises microscópicas, de forma ética, considerando impactos na 

qualidade e na saúde pública. 

Temas de estudos TE1 (10h): Instrumentação e preparo de amostras aplicadas a microscopia 

de alimentos; 

TE2 (20h): Métodos diretos e indiretos de isolamento, identificação e 

quantificação de materiais estranhos em alimentos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 24 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Microbiologia de Alimentos. 

Nome da Unidade curricular Microbiologia de alimentos 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Microbiologia de Alimentos, ofertada aos acadêmicos do terceiro período 

do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda propriedades e 

principais técnicas de identificação e quantificação de micro-organismos na 

área de alimentos. Nela, os acadêmicos aprendem sobre micro-organismos, 

fontes, implicações e controle da contaminação microbiana nos alimentos, 

bem como as técnicas de identificação e quantificação de micro-organismos 

deterioradores e patogênicos. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é 

capaz de examinar quali-quantitativamente os micro-organismos 

deterioradores e patogênicos em alimentos, de forma autônoma e 

responsável, bem como quando oportuno, propor ações em situações 

socioambientais e demandas comerciais, considerando impactos na 

qualidade e na saúde pública da contaminação microbiana em alimentos e 

aspectos legislativos. 

Temas de estudos TE1 (10 h): Micro-organismos de importância e fontes de contaminação 

para os diferentes grupos de alimentos.  

TE2 (30 h): Implicações da contaminação microbiana nos alimentos: 

Impactos na qualidade e na saúde pública, identificação e quantificação de 

micro-organismos deterioradores e patogênicos.  

TE3 (20 h): Controle microbiano em alimentos: fatores intrínsecos e 

extrínsecos que afetam o desenvolvimento microbiano, microbiologia 

preditiva, métodos físicos e químicos de preservação. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 25 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Análise de Alimentos. 

Nome da Unidade curricular Análise de Alimentos 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas) 60 

Ementa Análise de alimentos, ofertada aos acadêmicos do terceiro período do curso 

superior de Tecnologia em Alimentos, aborda os métodos de análise química 

e físico-química de alimentos. Nela os acadêmicos aprendem a analisar a 

composição centesimal e as propriedades físico-químicas dos alimentos, 

seguindo as boas práticas de laboratório. Ao final da unidade curricular, o 

acadêmico é capaz de executar os métodos de análise de alimentos com 

segurança e relacionar os resultados com a literatura técnico-científica e 

legislação vigente. 

Temas de estudos TE 1 (10 h): Boas práticas de laboratório em análise de alimentos.  

TE 2 (40 h): Métodos analíticos para determinação da composição 

centesimal dos alimentos. 

TE 3 (10 h): Métodos analíticos para determinação das propriedades físico-

químicas dos alimentos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 26 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Análise Instrumental. 

Nome da Unidade curricular Análise Instrumental 

Área de conhecimento Química  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Análise Instrumental, ofertada aos acadêmicos do terceiro período do curso 

superior de Tecnologia em Alimentos, aborda os principais métodos 

analíticos instrumentais direcionadas à alimentos e seus parâmetros de 

qualidade. Nela, os acadêmicos aprendem sobre parâmetros de qualidade, 

técnicas, princípios e aplicações dos métodos eletroquímicos, 

espectrométricos, espectroscópicos e, princípio de análises cromatográficas. 

Ao final da unidade curricular, o acadêmico é capaz de estruturar 

procedimentos de análises e examinar resultados de amostras de alimentos, 

considerando qualidade analítica. 

Temas de estudos TE1 (15h): Parâmetros de qualidade dos métodos analíticos: conceitos, 

aplicações e aspectos legislativos.  

TE2 (15h): Métodos eletroquímicos e espectroscopia molecular: técnicas, 

princípios e aplicações em alimentos. 

TE3 (15h): Espectroscopia vibracional para infravermelho e de absorção e 

emissão atômica: componentes básicos da instrumentalização, princípios 

das técnicas e interpretação de espectros aplicados à alimentos. 

TE4 (15h): Métodos cromatográficos: princípios da técnica, aplicações em 

análises quantitativa e qualitativa. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

  

 

Quadro 27 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Bioquímica de Alimentos. 

Nome da Unidade curricular Bioquímica de Alimentos  

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática 15 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15  

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Bioquímica de Alimentos, ofertada aos acadêmicos do terceiro período do 

curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda os aspectos bioquímicos 

das principais biomoléculas presente em alimentos. Nela, os acadêmicos 

aprendem sobre a bioquímica dos principais grupos de alimentos, 

compreendendo características estruturais, propriedades e reações de 

interesse para a área de alimentos. Ao final da unidade curricular, o 

acadêmico é capaz de analisar propriedades físico-químicas e 

debater aspectos bioquímicos de alimentos, propondo melhorias de forma 

responsável e racional quando oportuno. 

Temas de estudos TE1 (15h): Água e dispersões em alimentos: características estruturais, 

propriedades físico-químicas e interações.  

TE2 (15h): Reações de interesse em carboidratos e lipídeos; 

TE3 (30h): Bioquímica dos principais grupos de alimentos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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 Quadro 28 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Fundamentos de Operações Unitárias. 

Nome da Unidade curricular Fundamentos de operações unitárias 

Área de conhecimento Engenharia química 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica  60 Prática  00 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas)  

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Fundamentos de Operações Unitárias, ofertada aos estudantes do terceiro 

período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda fundamentos 

das etapas de produção e processamento de alimentos que envolvem 

operações físicas. Nela, os acadêmicos aplicam o sistema internacional de 

unidades, fatores de conversão, balanço de massa e energia, bem como, 

compreendem propriedades e escoamento dos fluídos e transferência de 

massa e calor. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é capaz de 

realizar balanços de massa e energia nas etapas do processamento, e 

entender o funcionamento de equipamentos comuns aos processos de 

transformação. 

Temas de estudos TE1(10h): Processos e suas variáveis: sistema internacional de unidade, 

grandezas fundamentais, conversões. 

TE2(15h): Balanço de massa: classificação dos processos, cálculos em 

unidades únicas e múltiplas. 

TE3(10h): Balanço de energia: primeira lei da termodinâmica, energia 

cinética e potencial, cálculo em sistemas abertos e fechados. 

TE4(10h): Fluidos: propriedades, mecanismos de fluxo, variáveis de 

processo, tubulações e acessórios, perda de carga. 

TE5(15h): Transferência de calor e massa: mecanismos, variáveis, difusão, 

aplicações. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

         

5.3.4 Quarto Período 

  

No Quadro 29 é possível observar as unidades curriculares que compõem o quarto 

período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, relacionadas à área de conhecimento 

e à composição e distribuição da carga horária. Na sequência, nos Quadros 30 a 37 são 

apresentadas as ementas para as unidades curriculares do quarto período. 
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Quadro 29 - Carga horária total das unidades curriculares presentes no quarto período da matriz 

curricular. 

Quarto Período 

UNIDADES/COMPONENTES 

CURRICULARES 
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE* 

Análise Sensorial 30 30 60 15  

Ciência da Carne 45  45 15  

Tecnologia de Leites de consumo 45 15 60 15  

Gestão da Qualidade e Segurança de Alimentos 45  45   

Operações Unitárias na Indústria de Alimentos 60  60   

Empreendedorismo Tecnológico 45 15 60 15  

Tecnologias Emergentes para Conservação de 

Alimentos 
30  30   

Projeto Integrador de Análises em Alimentos 30 30 60 30  

Carga Horária total do período 420 

Carga Horária total de EaD 90 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0 

*Atividades Acadêmicas de Extensão. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 30 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Análise Sensorial. 

Nome da Unidade curricular Análise Sensorial 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15  

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas) 60 

Ementa Análise Sensorial, ofertada aos acadêmicos do quarto período do curso 

superior de Tecnologia em Alimentos, aborda métodos discriminativos, 

afetivos e descritivos para análise sensorial de alimentos. Nela os 

acadêmicos aprendem sobre aspectos históricos, anátomo-fisiológicos dos 

órgãos sensitivos e condições adequadas para o planejamento e execução 

das análises, bem como, princípios e técnicas para avaliação sensorial. Ao 

final da unidade curricular, o acadêmico é capaz de aplicar corretamente os 

procedimentos de seleção, recrutamento e treinamento de avaliadores e 

empregar adequadamente métodos sensoriais para avaliação de amostras de 

alimentos, utilizando ferramentas estatísticas para análise dos dados.  

Temas de estudos TE 1 (15 h). Aspectos históricos, anátomo-fisiológicos dos órgãos 

sensitivos e condições adequadas para avaliação sensorial. 

TE 2 (20 h). Métodos discriminativos para análise sensorial de alimentos. 

TE 3 (10 h). Métodos afetivos para análise sensorial de alimentos. 

TE 4 (15 h). Métodos descritivos para análise sensorial de alimentos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 31 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Ciência da Carne. 

Nome da Unidade curricular Ciência da carne 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática 0 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15  

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Tecnologia de Produtos Cárneos I, ofertada aos acadêmicos do quarto 

período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda sobre a 

obtenção da carne e as principais transformações bioquímicas de interesse 

para sua qualidade. Nela, os acadêmicos aprendem as etapas ante e post 

mortem de abate, aspectos da estrutura muscular e transformação do 

músculo em carne, bem como das características e funcionalidades que 

interferem na qualidade da carne. Ao final da unidade curricular, o 

acadêmico é capaz de discriminar as operações do abate, relacionando com 

as transformações bioquímicas do músculo e requisitos de qualidade 

da carne, considerando a legislação vigente e as necessidades do mercado 

global de carnes. 

Temas de estudos TE1 (15h) – Aspectos globais para comercialização de carnes, normas 

legislativas e obtenção da matéria-prima. 

TE2 (15h): Estrutura muscular e transformação do músculo em carne.  

TE3 (15h): Características e funcionalidades que interferem na qualidade 

da carne. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

  

Quadro 32 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Tecnologia de Leites de Consumo. 

Nome da Unidade curricular Tecnologia de leites de consumo 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática 15 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Tecnologia de Produtos Lácteos I, ofertada aos acadêmicos do quarto 

período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda as 

especificações e caracterização do leite e o processamento de leite de 

consumo. Nela, os acadêmicos aprendem sobre aspectos de síntese, 

composição, boas práticas agrícolas para obtenção, recepção industrial, 

controle de qualidade e processamento de leite cru refrigerado, pasteurizado 

e UAT. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é capaz de executar 

análises para determinação das propriedades físico-químicas e fraudes do 

leite, bem como atuar no processamento de leites de consumo, considerando 

a legislação vigente. 

Temas de estudos TE 1 (20 h): Panorama da produção leiteira, aspectos de síntese, 

composição e boas práticas agrícolas para obtenção do leite.  

TE 2 (20 h): Recepção industrial e controle de qualidade de leite cru 

refrigerado. 

TE 3 (20 h): Processamento de leites para consumo humano.  

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 33 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Gestão da Qualidade e Segurança de 

Alimentos. 

Nome da Unidade curricular Gestão da Qualidade e Segurança de Alimentos 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos   Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática 0 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Gestão da Qualidade e Segurança de Alimentos, ofertada aos acadêmicos do 

quinto período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda 

ferramentas preventivas e gerenciais que auxiliam a produção de alimentos 

seguros e a manutenção dos padrões de qualidade. Nela, os acadêmicos 

aprendem a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, normas 

internacionais para a gestão da qualidade e segurança de alimentos, e ainda, 

as ferramentas da qualidade. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é 

capaz de planejar, monitorar e inspecionar sistemas de gestão da qualidade 

e segurança de alimentos, de acordo com as regulamentações pertinentes.  

Temas de estudos TE1 (15h): Programa para Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle. 

TE2 (15h): Normas Internacionais para Gestão da Qualidade e Segurança 

de Alimentos. 

TE3 (15h): Ferramentas da qualidade. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 34 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Operações unitárias na indústria de 

alimentos. 

Nome da Unidade curricular Operações unitárias na indústria de alimentos 

Área de conhecimento Engenharia química  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 60 Prática 0 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas)  

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Operações Unitárias, ofertada aos estudantes do quinto período do curso 

superior de Tecnologia em Alimentos, aborda as operações de 

transformações físicas dos alimentos na indústria. Nela, os acadêmicos 

aprendem sobre equipamentos utilizados em operações com transferência de 

massa, calor e quantidade de movimento, assim como, compreendem a 

distribuição sequencial das operações. Ao final da unidade curricular, o 

acadêmico é capaz de aplicar conhecimentos relacionados as operações 

unitárias no processamento de alimentos de acordo com a necessidade 

específica de transformação.  

Temas de estudos TE1 (8h): Redução de tamanho, emulsificação e extrusão na área de 

alimentos. 

TE2 (10h): Operações de separação aplicados à alimentos. 

TE3 (12h): Operações com troca de calor e massa.  

TE4 (8h): Operações de agitação e mistura aplicados na área de alimentos. 

TE5 (12h): Sistemas de refrigeração e balanço de energia na cadeia 

produtiva de alimentos. 

TE6 (10h): Transporte de fluidos e sólidos aplicados a indústria de 

alimentos.  

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 35 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Empreendedorismo Tecnológico. 

Nome da Unidade curricular Empreendedorismo Tecnológico 

Área de conhecimento Administração  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática  15 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Esta unidade curricular está destinada ao discente do curso de Tecnologia 

em Alimentos. O conteúdo de 60 horas tem como foco despertar aos 

acadêmicos o interesse de empreender, para tanto será trabalhado a trajetória 

e características do empreendedorismo e empreendedor a partir da 

contextualização de como os empreendedores desenvolveram seus 

negócios, pontuando seus comportamentos. Ao final da unidade curricular 

o aluno tem conhecimentos de empreendedorismo em suas múltiplas 

facetas: o perfil, técnicas de identificação e aproveitamento de 

oportunidades, uso de metodologias que priorizam técnicas de criatividade 

e da aprendizagem proativa. 

Temas de estudos 
TE1 (15h): Empreendedorismo em contexto contemporâneo; 

TE2 (15h): Habilidades, atitudes e competências para o processo 

empreendedor; 

TE3 (15H): Gestão Financeira de negócios: custos, formação de preço, 

controles internos, investimento, fontes de Financiamento e viabilidade 

financeira de um negócio; 

TE4 (15h): Planejamento e inovação de modelos de negócio. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

  

 

Quadro 36 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Tecnologias Emergentes para 

Conservação de Alimentos.  

Nome da Unidade curricular Tecnologias Emergentes para Conservação de Alimentos 

Área de conhecimento  

Pré-requisitos Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 0 Total em Horas 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas)  

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Tecnologias Emergentes para Conservação de Alimentos, ofertada aos 

acadêmicos do quarto período do curso de Tecnologia em Alimentos, aborda 

princípios da conservação de alimentos e alternativas tecnológicas para esta 

finalidade. Nela os acadêmicos aprendem sobre tecnologias emergentes para a 

conservação empregando conhecimentos técnico-científicos sobre fatores 

intrínsecos, extrínsecos e termo bacteriologia. Ao final da unidade curricular, o 

acadêmico é capaz de avaliar o uso de tecnologias emergentes na conservação 

de alimentos para a resolução de problemas estruturados. 

 

Temas de estudos TE 1 (10 h). Princípios da conservação de alimentos. 

TE 2 (20 h). Tecnologias emergentes aplicadas a conservação de alimentos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 37 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Projeto Integrador de Análise em 

Alimentos. 

Nome da Unidade curricular Projeto integrador de análises em alimentos 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 30 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa A unidade curricular Projeto integrador de análises em alimentos, ofertada 

aos acadêmicos do quarto período do curso superior de Tecnologia em 

Alimentos, aborda análises físicas, químicas e microbiológicas em 

alimentos de problemas estruturados no contexto das tecnologias. Nela os 

acadêmicos interpretam problemas estruturados, formulam hipóteses, 

determinam soluções, validam e documentam resultados de maneira crítica, 

responsável e autônoma. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é 

capaz de planejar e executar análises de alimentos conforme parâmetros 

técnicos e regulatórios e será certificado como analista júnior.  

Temas de estudos Os temas de estudo referem-se aos das unidades curriculares precedentes e, 

nesta, são mobilizados, integrados e transferidos para novas situações de 

aprendizagem. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

 

 5.3.5 Quinto Período    

  

No Quadro 38 é possível observar as unidades curriculares que compõem o quinto 

período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, relacionadas à área de conhecimento 

e à composição e distribuição da carga horária. Na sequência, nos Quadros 39 a 46 são 

apresentadas as ementas para as unidades curriculares do quinto período. 

 

Quadro 38 - Carga horária total das unidades curriculares presentes no quinto período da matriz 

curricular. 

Quinto Período 

UNIDADES/COMPONENTES 

CURRICULARES 
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE* 

Tecnologia de Cereais 15 30 45   

Tecnologia de Vegetais 45 15 60 15 60 

Tecnologia de Produtos Cárneos 30 30 60 15  

Tecnologia de Bebidas 45  45 15  

Tecnologia de Óleos e Gorduras 45  45 15  

Tecnologia de Derivados Lácteos 30 30 60 15  

Fundamentos de Nutrição 45  45 15 45 

Projeto integrador em Segurança e Qualidade de 

Alimentos 

30 30 60 30  

Carga Horária total do período 420 

Carga Horária total de EaD 120 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 105 

*Atividades Acadêmicas de Extensão. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 39 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Tecnologia de Cereais. 

Nome da Unidade curricular Tecnologia de Cereais 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 15 Prática 30 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Tecnologia de Cereais, ofertada aos acadêmicos do quinto período do curso 

superior de Tecnologia em Alimentos, aborda o beneficiamento de cereais e 

seu processamento. Nela os acadêmicos aprendem sobre colheita, 

maturação, moagem e processamento de cereais, bem como, processos 

tecnológicos de panificação, massas, confeitaria e amidos. Ao final da 

unidade curricular, o acadêmico é capaz de executar o processamento para 

obtenção de farinhas, amidos, massas e produtos de panificação e 

confeitaria. 

Temas de estudos TE 1 (10 h). Colheita e maturação de cereais. 

TE 2 (10 h). Moagem e processamento de cereais para obtenção de 

farinhas. 

TE 3 (15 h). Processos tecnológicos massas, panificação e confeitaria. 

TE 4 (10 h). Tecnologia da produção de amidos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 40 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Tecnologia de Vegetais. 

Nome da Unidade curricular Tecnologia de Vegetais 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática 15 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas) 60 

Ementa Tecnologia de Vegetais, ofertada aos acadêmicos do quinto período do curso 

superior de Tecnologia em Alimentos, aborda o beneficiamento das 

matérias-primas vegetais e seu processamento. Nela os acadêmicos 

aprendem sobre as etapas de recepção, limpeza e seleção de matérias-

primas, bem como, fisiologia pós-colheita, métodos de conservação, 

industrialização e processamento mínimo. Ao final da unidade curricular, o 

acadêmico é capaz de discriminar adequadamente os processos tecnológicos 

de industrialização e processamento de vegetais, considerando aspectos 

fisiológicos pós-colheita e métodos de conservação de vegetais. 

Temas de estudos TE 1 (10 h): Beneficiamento de matérias-primas vegetais. 

TE 2 (20 h): Aspectos fisiológicos da pós-colheita e métodos de 

conservação de vegetais. 

TE 3 (30 h): Industrialização de vegetais e produtos minimamente 

processados. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 41 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Tecnologia de Produtos Cárneos. 

Nome da Unidade curricular Tecnologia de Produtos Cárneos 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15  

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Tecnologia de Produtos Cárneos, ofertada aos acadêmicos do quinto período 

do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda os processos e 

insumos de interesse para elaboração de derivados cárneos. Nela, os 

acadêmicos aprendem os processos tecnológicos de cura, salga, moagem, 

fermentação, emulsificação, defumação, embutimento, cozimento, 

resfriamento e seus avanços tecnológicos. Ao final da unidade curricular, o 

acadêmico é capaz de atuar no processamento de industrializados cárneos, 

considerando legislações vigentes e demandas sociais, nutricionais e 

industriais.  

Temas de estudo TE1 (25h): Tecnologia de produtos cárneos de massa grossa fermentados ou 

não, salgados e defumados. 

TE2 (25h): Tecnologia de produtos cárneos curados em pedaços, 

emulsionados, reestruturados empanados ou não. 

TE3 (10h): Avanços Tecnológicos no processamento e insumos para 

produtos cárneos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 42 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Tecnologia de Bebidas. 

Nome da Unidade curricular Tecnologia de bebidas 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática  0 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Tecnologia de bebidas, ofertada aos estudantes do quinto período do curso 

superior de Tecnologia em Alimentos, aborda as principais etapas na 

produção de bebidas. Nela, os acadêmicos aprendem sobre matérias primas, 

composição e legislações, bem como as etapas do processamento de bebidas 

alcoólicas e não alcoólicas. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é 

capaz de discriminar o processamento de bebidas alcoólicas e não 

alcoólicas, de forma autônoma e responsável.  

Temas de estudos TE1 (25h): Processamento de bebidas não alcoólicas. 

TE2 (20h): Processamento de bebidas alcoólicas 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 43 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Tecnologia de Óleos e Gorduras. 

Nome da Unidade curricular Tecnologia de Óleos e Gorduras 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática 0 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Tecnologia de Óleos e Gorduras, ofertada aos acadêmicos do quinto período 

do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda as tecnologias 

empregadas para obtenção, refino e industrialização de óleos vegetais. Nela, 

os acadêmicos aprendem as etapas de processamento envolvidas na cadeia 

produtiva de óleos e gorduras vegetais. Ao final da unidade curricular, o 

acadêmico é capaz de selecionar sequencialmente as operações unitárias 

necessárias, assim como, identificar e gerenciar as variáveis de controle 

relevantes para controle do processo.  

Temas de estudos TE1 (10h): Fundamentos da ciência relacionada a óleos e gorduras. 

TE2 (20h): Extração e refino de óleos vegetais. 

TE3 (15h): Industrialização de alimentos à base de óleos e gorduras 

vegetais. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 44 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Tecnologia de Derivados Lácteos. 

Nome da Unidade curricular Tecnologia de Derivados Lácteos 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa 
Tecnologia de Produtos Lácteos II, ofertada aos acadêmicos do quinto 

período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda processos 

tecnológicos e insumos de interesse para produção de derivados lácteos. 

Nela, os acadêmicos aprendem sobre a fabricação de creme de leite, 

manteiga, queijos, leites fermentados, produtos lácteos concentrados e 

desidratados e gelados comestíveis. Ao final da unidade curricular, o 

acadêmico é capaz de atuar no processamento de derivados lácteos, 

empregando as legislações vigentes. 

Temas de estudos TE1 (10h): Tecnologia para obtenção de creme de leite e manteiga. 

TE2 (15h): Tecnologia de fabricação de leites fermentados. 

TE3 (15h): Tecnologia de fabricação de produtos lácteos concentrados e 

desidratados. 

TE4 (15h): Tecnologia de fabricação de queijos. 

TE5 (5h): Tecnologia de fabricação de gelados comestíveis, picolés. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 45 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Fundamentos de Nutrição. 

Nome da Unidade curricular Fundamentos de Nutrição 

Área de conhecimento Nutrição  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática  0 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas) 45 

Ementa Fundamentos de Nutrição, ofertada aos acadêmicos do quarto período do 

curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda aspectos nutricionais 

dos componentes alimentares. Nela os acadêmicos aprendem sobre fatores 

do comportamento alimentar, energia e necessidades nutricionais em 

diferentes idades e estados fisiológicos, valor nutricional e 

biodisponibilidade de nutrientes, alimentos funcionais e compostos 

bioativos. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é capaz de relacionar 

corretamente os conhecimentos sobre energia e necessidades nutricionais 

com a informação nutricional dos alimentos embalados e empregar 

conhecimentos sobre alimentos funcionais e compostos bioativos na 

proposição de produtos saudáveis. 

Temas de estudos TE 1. (10 h) Aspectos do comportamento alimentar, fatores de escolha dos 

alimentos e abordagem das doenças crônicas não transmissíveis associadas 

à nutrição. 

TE 2. (15 h) Macronutrientes e micronutrientes: digestão e absorção, valor 

nutricional e biodisponibilidade. 

TE 3. (10 h) Energia e necessidades nutricionais em diferentes idades e 

estados fisiológicos e aplicação na rotulagem nutricional. 

TE 4. (10 h) Alimentos funcionais e compostos bioativos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 46 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Projeto Integrador em Segurança e 

Qualidade de Alimentos. 

Nome da Unidade curricular Projeto Integrador em Segurança e Qualidade de Alimentos 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática  30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 30 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa A unidade curricular Projeto Integrador em Segurança de Alimentos, 

ofertada aos acadêmicos do quinto período do curso superior de Tecnologia 

em Alimentos, aborda mecanismos preventivos e corretivos utilizados para 

produção de alimentos seguros ao consumidor. Nela os acadêmicos 

analisam demandas socioambientais, selecionam estratégias de intervenção, 

propõem ações interventivas e refletem sobre os resultados de forma crítica, 

autônoma, com comunicação eficaz e responsável. Ao final da unidade 

curricular, o acadêmico é capaz de intervir em situações socioambientais 

respaldado nos parâmetros de segurança em alimentos e será certificado 

como analista de segurança em alimentos.  

Temas de estudos Os temas de estudo referem-se aos das unidades curriculares precedentes e, 

nesta, são mobilizados, integrados e transferidos para novas situações de 

aprendizagem. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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5.3.6 Sexto Período 

  

No Quadro 47 é possível observar as unidades curriculares que compõem o sexto 

período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, relacionadas à área de conhecimento 

e à composição e distribuição da carga horária. Na sequência, nos Quadros 48 a 54 são 

apresentadas as ementas para as unidades curriculares do sexto período. 

 

 

Quadro 47 - Carga horária total das unidades curriculares presentes no sexto período da matriz 

curricular. 

Sexto Período 

UNIDADES/COMPONENTES 

CURRICULARES 
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE* 

Desenvolvimento de Novos Produtos 30 30 60 15 60 

Toxicologia de Alimentos 30 15 45 15  

Gestão de resíduos sólidos e efluentes em 

indústrias de alimentos 
45  45   

Embalagens 15 15 30   

Tecnologia de Pescado 15 15 30   

Biotecnologia 30  30   

Projeto integrador de Tecnologia em Alimentos 30 30 60 30  

Optativa de Humanidades 45  45 30  

Optativa Específicas 30  30   

Carga Horária total do período 375 

Carga Horária total de EaD 90 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 60 

*Atividades Acadêmicas de Extensão. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

 Quadro 48 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Desenvolvimento de Novos Produtos. 

Nome da Unidade curricular Desenvolvimento de novos produtos 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas) 60 

Ementa A unidade curricular Desenvolvimento de novos produtos, ofertada aos 

acadêmicos do sexto período do curso superior de Tecnologia em 

Alimentos, aborda etapas para criação e desenvolvimento de novos produtos 

alimentícios. Nela os acadêmicos aprendem sobre concepção, 

desenvolvimento e registro de novos produtos, bem como de propriedade 

intelectual, considerando aspectos de inovação, legislação e segmentação de 

mercado. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é capaz de 

desenvolver um novo produto alimentício atendendo demandas da 

comunidade respaldado nas legislações. 

Temas de estudos TE 1 (20 h). Inovações: caracterização de novos produtos, comportamento 

do consumidor e decisão de compra e ciclo de vida de produtos. 

TE 2 (5 h). Propriedade intelectual: marcas e patentes. 
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TE 3 (10 h). Caracterização e segmentação do mercado para novos 

produtos e estratégias de marketing.  

TE 4 (25 h). Etapas para o desenvolvimento de novos produtos, legislação 

e procedimentos para registro. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

Quadro 49 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Toxicologia de Alimentos. 

Nome da Unidade curricular Toxicologia de Alimentos 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 15 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15  

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Toxicologia de Alimentos, ofertada aos acadêmicos do sexto período do 

curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda os aspectos 

toxicológicos relacionados à produção de alimentos. Nela, os 

acadêmicos aprendem sobre disposição dos toxicantes, conceitos e 

parâmetros na avaliação da segurança de alimentos, legislações, programas 

de controle nacionais e internacionais, bem como os principais agentes 

tóxicos naturalmente presentes ou veiculados nos alimentos. Ao final da 

unidade curricular, o acadêmico é capaz de reconhecer agentes tóxicos 

presente em alimentos, respaldado nos princípios da toxicologia e da 

avaliação da segurança de alimentos. 

Temas de estudos TE1 (15h): Fundamentos da toxicologia de alimentos. 

TE2 (15h): Agentes tóxicos naturalmente presentes e contaminantes 

diretos de alimentos. 

TE 3 (15h): Agentes tóxicos contaminantes indiretos e tóxicos gerados 

durante o processamento de alimentos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

Quadro 50 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes 

em Indústrias de Alimentos. 

Nome da Unidade curricular Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes em Indústrias de Alimentos 

Área de conhecimento Engenharia sanitária 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática 0 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Gestão de Resíduos Sólidos e Efluente em Indústrias de Alimentos, ofertada 

aos acadêmicos do sexto período do curso superior de Tecnologia em 

Alimentos, aborda sobre resíduos sólidos e efluentes nos processos 

industriais na produção de alimentos. Nela, os acadêmicos aprendem as 

características dos resíduos sólidos e efluentes, gerenciamento, tratamento e 

legislações específicas. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é capaz 

de empregar o conhecimento na identificação, quantificação e 

gerenciamento dos resíduos sólidos e efluentes gerados, bem como escolher 

o tratamento mais adequado para o cumprimento da legislação específica.  

Temas de estudos TE1 (15h): Conceito e classificação dos resíduos sólidos gerados nos 

diferentes processos da industrialização de alimentos.  

TE2 (15h): Conceito e caracterização quali-quantitativa dos efluentes 

gerados na indústria de alimentos. 

TE3 (15h): Tratamento dos efluentes e legislação específica. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 51 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Embalagens. 

Nome da Unidade curricular Embalagens 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 15 Prática 15 Total em Horas 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Embalagens, ofertada aos acadêmicos do sexto período do curso superior de 

Tecnologia em Alimentos, aborda aspectos sobre embalagens de 

alimentos. Nela, os acadêmicos aprendem sobre materiais para embalagens, 

análises destes e tendências de mercado. Ao final da unidade curricular, o 

acadêmico é capaz de escolher adequadamente a embalagem, visando 

atender demandas comerciais e socioambientais e manutenção da qualidade. 

Temas de estudos TE1 (10h): Materiais para embalagens de alimentos: tipos, processos de 

fabricação, interação com alimentos, aspectos de qualidade e legislação. 

TE2 (10h): Análise de materiais e embalagens 

TE3 (10h): Tendências de mercado e socioambientais: embalagens ativas, 

inteligentes e sustentáveis. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 52 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Tecnologia de Pescado. 

Nome da Unidade curricular Tecnologia de Pescado 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 15 Prática 15 Total em Horas 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Tecnologia de Pescado, ofertada aos acadêmicos do sexto período do curso 

superior de Tecnologia em Alimentos, aborda o processamento de 

pescado. Nela, os acadêmicos aprendem aspectos de obtenção, cultivo e 

manejo reprodutivo do pescado, processamento, comercialização, 

características estruturais e bioquímicas, bem como avaliação da qualidade 

e conservação. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é capaz de atuar 

na obtenção e processamento de pescado, considerando diferentes matérias-

primas. 

Temas de estudo T1 (8h) – Aspectos globais da produção e comercialização de pescado, pesca 

e aquicultura, sistemas de cultivo e manejo reprodutivo de peixes. 

T2 (10h): Despesca, obtenção da carne de pescado, estrutura muscular e 

transformação do músculo em carne. 

T3 (12h): Avaliação da qualidade e conservação de pescado. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 53 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Biotecnologia. 

 Nome da Unidade 

curricular 

Biotecnologia 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática  0 Total em Horas 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas)  

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Biotecnologia, ofertada aos estudantes do sexto período do curso superior 

de Tecnologia em Alimentos, aborda princípios da biotecnologia e suas 

aplicações. Nela, os acadêmicos aprendem sobre material genético, 

recombinação e organismos geneticamente modificados, bem como a 

aplicação destes conhecimentos na área de alimentos. Ao final da unidade 

curricular, o acadêmico é capaz de relacionar processos biotecnológicos 

com aplicações na cadeia produtiva de alimentos. 

Temas de estudos TE1 (15h): Princípios da biotecnologia: estrutura e identificação do 

material genético, tecnologia do DNA recombinante e Organismos 

geneticamente modificados. 

TE2 (15h): Aplicações da biotecnologia na cadeia produtiva de alimentos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

 Quadro 54 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Projeto Integrador de Tecnologia em 

Alimentos. 

Nome da Unidade curricular Projeto Integrador de Tecnologia em Alimentos 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 30 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa A unidade curricular Projeto Integrador de Tecnologia em Alimentos, 

ofertada aos acadêmicos do sexto período do curso superior de Tecnologia 

em Alimentos, aborda processos tecnológicos de bebidas, cereais, vegetais, 

produtos cárneos, produtos lácteos, óleos e gorduras. Nela os acadêmicos 

planejam, executam, monitoram, propõem melhorias e inspecionam etapas 

do processamento e desenvolvimento de alimentos, com atitude inovadora, 

respeitosa, autônoma e cooperativa. Ao final da unidade curricular, o 

acadêmico é capaz de gerenciar o processamento e desenvolvimento de 

novos produtos alimentares e será certificado como tecnólogo em alimentos 

júnior.  

Temas de estudos Os temas de estudo referem-se as unidades curriculares precedentes e, nesta, 

são mobilizados, integrados e transferidos para novas situações de 

aprendizagem. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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5.3.7 Unidades curriculares Optativas Específicas 
 
 

O conjunto de unidades curriculares optativas do curso superior de Tecnologia em 

Alimentos atende ao ciclo de unidades curriculares optativas específicas e de humanidades. 

Esses dois grupos de unidades curriculares optativas formam áreas de especialização que 

permitem flexibilidade curricular e contribuem para o perfil do egresso, conforme Resolução 

COGEP/UTFPR nº 142, de 25 de fevereiro de 2022 (BRASIL, 2022a).  

Em maio de 2020 foi aprovada pela Resolução n° 17 a unidade curricular optativa 

Projetos Inovadores Aplicados (PIA) de caráter extensionista, com carga horária de 120 

horas (sendo 30 horas destinadas a encontros presenciais e 90 horas destinadas a atividades 

extraclasse) (UTFPR, 2020b), considerando como pré-requisito o aluno estar regularmente 

matriculado no mínimo no quinto período. A presente proposta inclui ainda que a referida 

unidade curricular, quando requerido pelo aluno, poderá convalidar unidades curriculares 

optativas do curso (Optativa de Humanidades - 45 h e Optativa Específica - 30 h). 

No Quadro 55 são apresentadas a somatória das cargas horárias de aulas presenciais 

e na modalidade EaD por área, divididas em aulas teóricas e práticas, bem como o total da 

carga horária por área. Na sequência são apresentados os Quadros referentes aos programas 

das unidades curriculares de cada período. Cada programa de unidade curricular contém o 

detalhamento de seus dados, incluindo os temas de estudo representando os principais 

grupos de conhecimento abordados, a ementa que articula teoria e prática, o objetivo e 

principais resultados de aprendizagem a serem alcançados. 
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Quadro 55 - Unidades curriculares optativas específicas por área de conhecimento. 

Área de conhecimento: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 CARGA HORÁRIA (h) 

UNIDADES CURRICULARES TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE* 

Alimentos Funcionais para Fins Especiais 30  30   

Tecnologia de Carnes Especiais 30  30   

Tecnologia de Fermentações 30  30   

Carga Horária total da área 90 

Carga Horária total de EaD 0 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0 

Área de conhecimento: Probabilidade e Estatística 

UNIDADES CURRICULARES TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE* 

Planejamento Experimental e Otimização de 

Processos 
30  30   

Carga Horária total da área 30 

Carga Horária total de EaD 0 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0 

Área de conhecimento: Interunidade curricularr  

UNIDADES CURRICULARES TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE* 

Projetos Inovadores Aplicados 30 90 120 90 120 

Carga Horária total da área 120 

Carga Horária total de EaD 90 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 120 

*Atividades Acadêmicas de Extensão. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 56 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Alimentos Funcionais e para Fins 

Especiais. 

Nome da Unidade curricular Alimentos Funcionais e Para Fins Especiais 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática  0 Total em Horas 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Alimentos Funcionais e Para Fins Especiais, ofertada aos acadêmicos do 

sexto período do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda 

benefícios potenciais de alimentos funcionais e demandas de alimentos para 

fins especiais. Nela os acadêmicos aprendem sobre compostos bioativos, 

propriedades fisiológicas e aspectos legislativos dos alimentos funcionais 

e alimentos formulados para indivíduos com necessidades específicas. Ao 

final da unidade curricular, o acadêmico é capaz de caracterizar 

adequadamente alimentos funcionais e relacionar alimentos para fins 

especiais com necessidades metabólicas e fisiológicas específicas. 

Temas de estudos TE 1 (15 h). Alimentos funcionais: compostos bioativos, propriedades 

fisiológicas e aspectos legislativos. 

TE 2 (15 h). Alimentos para fins especiais. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 57 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Tecnologia de Carnes Especiais. 

Nome da Unidade curricular Tecnologia de Carnes Especiais 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 0 Total em Horas 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Tecnologia de Carnes Especiais, ofertada aos acadêmicos do sexto período 

do curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda o processamento de 

carnes não usuais para consumo. Nela, os acadêmicos aprendem os 

processos tecnológicos para obtenção de carne e produtos derivados de 

carnes de aves e mamíferos nãos usuais para consumo, lagomorfos, répteis, 

anfíbios e moluscos terrestres. Ao final da unidade curricular, o acadêmico 

é capaz de aplicar o conhecimento técnico-científico no processamento de 

carne in natura e derivados obtidos de animais não usuais para 

consumo, considerando a legislações vigentes. 

Temas de estudo TE 1 (10 h). Tecnologia de carnes de aves não usuais para consumo. 

TE 2 (10 h). Tecnologia de carnes de animais mamíferos não usuais para 

consumo e lagomorfos. 

TE 3 (10 h). Tecnologia de carnes de répteis, anfíbios e moluscos terrestres. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 58 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Tecnologia de Fermentações. 

Nome da Unidade curricular Tecnologia de fermentações 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática  0 Total em Horas 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Tecnologia de fermentações, ofertada aos acadêmicos do quarto período do 

curso superior de Tecnologia em Alimentos, aborda as principais 

fermentações de caráter tecnológico na área de alimentos. Nela, os 

acadêmicos aprendem sobre metabolismo microbiano, aspectos 

bioquímicos e biomoléculas envolvidas nos processos fermentativos da 

tecnologia de alimentos. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é capaz 

de debater assertivamente sobre fermentações de importância em alimentos, 

considerando maximização de rendimento e demandas socioambientais. 

Temas de estudos TE1: (10h) Metabolismo microbiano, aspectos bioquímicos e biomoléculas 

envolvidas no processo fermentativo. 

TE2: (20h) Fermentações de importância na área de alimentos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 59 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Planejamento Experimental e 

Otimização de Processos. 

Nome da Unidade curricular Planejamento Experimental e Otimização de Processos 

Área de conhecimento Ciência e Tecnologia de Alimentos  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática  0 Total em Horas 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas)   

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Planejamento de Experimentos e Otimização de Processos, ofertada aos 

acadêmicos do sexto período do curso superior de Tecnologia em 

Alimentos, aborda a aplicação do planejamento experimental em processos 

multivariáveis na área de alimentos. Nela os acadêmicos aprendem sobre 

planejamentos do tipo fatorial completo, fatorial fracionário e delineamento 

composto central rotacional, empregando ferramentas de análises de efeitos, 

construção e validação de modelos de regressão e metodologia de superfície 

de resposta. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é capaz de executar 

planejamentos fatoriais e delineamento composto central rotacional visando 

a otimização em processos. 

Temas de estudos TE 1 (10 h). Ferramentas de planejamento experimental em processos 

multivariáveis na área de alimentos. 

TE 2 (20 h). Planejamentos fatoriais e delineamento composto central 

rotacional: análise de efeitos, construção e validação de modelos de 

regressão, superfície de resposta e otimização. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

Quadro 60 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Projetos Inovadores Aplicados. 

Nome da Unidade 

curricular 

Projetos Inovadores Aplicados 

Área de conhecimento Multidisciplinar 

Pré-requisitos  Estar matriculado regularmente no mínimo no quinto período. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 90 Total em Horas 120 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 90 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas) 120 

Ementa Projetos Inovadores Aplicados, ofertada como unidade curricular 
optativa aos estudantes de graduação da UTFPR, aborda as etapas 
requeridas para o desenvolvimento de um projeto, envolvendo a análise 
do ambiente, identificação e diagnóstico de oportunidades de melhoria, 
planejamento, implementação e controle de projetos, gerenciamento e 
tomada de decisões, assim como metodologias para avaliação de 
desempenho. Nela os estudantes são inseridos em equipes 
multidisciplinares e buscam soluções inovadoras para oportunidades de 
melhoria identificadas nos mais diversos setores do mundo do trabalho. 
Ao final da unidade curricular, os estudantes são capazes de 
desenvolver um projeto em equipe, seguindo os preceitos éticos 
profissionais, com senso crítico e de forma autônoma. 

Temas de estudos TE1: Gestão de projetos e a inovação tecnológica. 
TE2: Projetos inovadores aplicados a solução de problemas e 
otimização de processos, serviços e/ou produtos. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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5.3.8 Unidades curriculares Optativas de Humanidades 

 

O conjunto de unidades curriculares optativas de humanidades do curso superior de 

Tecnologia em Alimentos é voltado para as áreas de ciências humanas, ciências sociais 

aplicadas, linguística, letras e artes, e ainda, atividade física, saúde e qualidade de vida, 

conforme Resolução COGEP/UTFPR nº 142, de 25 de fevereiro de 2022 (UTFPR, 2022a). 

Essas unidades curriculares contribuem para a formação humanística do tecnólogo e 

desenvolvimento dos ‘saber-ser’ necessários às competências propostas no currículo, tais 

como: comunicação eficiente, cooperação, criatividade e integridade acadêmica.  

De acordo com o Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a 

Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 

Libras, com exceção das licenciaturas onde deve ser abordada em unidade curricular 

obrigatória, os demais cursos podem abordar os conceitos desta linguagem em unidades 

curriculares de caráter optativo. Desta forma, o PPC do curso superior de Tecnologia em 

Alimentos oferta como unidades curriculares optativas as unidades curriculares de Libras 1 

e Libras 2. 

A Resolução n°1, de 17 de junho de 2004, do Conselho Nacional de Educação, 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Segundo o Artigo 1°, 

Parágrafo 1°, desta Resolução: 

“As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de unidades 

curriculares e atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das 

Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que 

dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 

3/2004.” (BRASIL, 2004). 

 

Desta forma o tema acima citado é abordado no curso superior de Tecnologia em 

Alimentos a partir da unidade curricular optativa nominada Estudos Culturais e Relações 

Étnico-Raciais. Sua ementa, assim como, seus temas de estudos podem ser encontrados no 

Quadro 67. 

No Quadro 61 são apresentas a somatória das cargas horárias das aulas presenciais 

e na modalidade EaD por área, divididas em aulas teóricas e práticas, bem como o total da 

carga horária de optativas de humanidades. 
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Quadro 61 - Unidades curriculares optativas de humanidades por área de conhecimento. 

Área de conhecimento: Linguística, Letras e Artes 

 CARGA HORÁRIA (h) 

UNIDADES CURRICULARES TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE* 

Libras 1 15 30 45 30  

Libras 2 15 30 45 30  

Inglês Básico 1 30 30 60 15  

Carga Horária total da área 150 

Carga Horária total de EaD 75 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0 

Área de conhecimento: Psicologia 

UNIDADES CURRICULARES TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE* 

Psicologia e Desenvolvimento Humano 45  45 15  

Carga Horária total da área 45 

Carga Horária total de EaD 15 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0 

Área de conhecimento: Sociologia 

UNIDADES CURRICULARES TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE* 

Sociologia 45  45 15  

Estudos culturais e relações étnico-raciais 45  45 15  

Fundamentos da ética 45  45 15  

Carga Horária total da área 135 

Carga Horária total de EaD 45 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0 

Área de conhecimento: Filosofia 

UNIDADES CURRICULARES TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE* 

Filosofia 45  45 15  

Filosofia da Ciência 45  45 15  

Carga Horária total da área 90 

Carga Horária total de EaD 30 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0 

*Atividades Acadêmicas de Extensão. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 62 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Libras 1. 

Nome da Unidade 

curricular 

Libras 1 

Área de conhecimento Humanas  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 15 Prática 30 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 30 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Libras 1, ofertada como unidade curricular comum entre cursos de bacharelado, 

licenciatura e tecnologia, aborda os principais aspectos sociais, educacionais e 

culturais na área da surdez. Nela, os estudantes aprendem sobre a questão 

histórica, social e a legislação referente à educação de surdos, bem como sobre 

a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a cultura e a identidade surda, e ainda 

sobre a estrutura da língua de sinais e o seu uso em diferentes situações 

discursivas. Ao final da disciplina, são capazes de contextualizar a educação dos 

surdos no Brasil e no mundo por meio do processo sócio-histórico-cultural, de 

refletir sobre aspectos culturais e identitários das comunidades surdas e de 

empregar a estrutura linguística da Libras em diálogos informais do cotidiano. 

Temas de estudos TE1 (10h): His tória da Educação dos Surdos no mundo e no Brasil: da 

antiguidade à atualidade. 

TE2 (10h): Comunidades surdas no Brasil: reflexos da cultura e das 

identidades; legitimação social da língua de sinais e respectiva legislação. 

TE3 (20h): Estrutura linguística da Libras, datilologia: os parâmetros e a 

organização linguística da Libras para usos informais e cotidianos. 

TE4 (5h): Uso de recursos de tecnologia assistiva: formas de acesso e uso de 

aplicativos, dicionários digitais, vídeos autorais. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 63 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Libras 2. 

Nome da Unidade 

curricular 

Libras 2 

Área de conhecimento Humanas  

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 15 Prática 30 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 30 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Libras 2, ofertada como unidade curricular comum entre cursos de bacharelado, 

licenciatura e tecnologia, aborda os principais aspectos sociais, educacionais e 

culturais na área da surdez. Nela, os estudantes aprendem sobre estrutura 

linguística da Libras, a educação, a cultura, a identidade, a tecnologia e a 

produção literária na área da surdez. Ao final da disciplina são capazes de 

contextualizar a atual situação da educação dos surdos no Brasil, enfatizando 

sua cultura e identidade, de refletir sobre aspectos relacionados à produção 

literária e tecnologias na área da surdez, bem como de empregar a estrutura 

linguística da Libras em diálogos do cotidiano. 

Temas de estudos TE1 (10h): O contexto cultural, identitário, educacional e social dos surdos 

atualmente no Brasil.  

TE2 (15h): A Produção Literária e as tecnologias na área da surdez.  

TE3 (20h): A Estrutura Linguística da Libras em contextos formais e 

informais. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 64 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Inglês Básico I. 

Nome da Unidade 

curricular 

Inglês Básico 1 

Área de conhecimento Humanas 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 30 Prática 30 Total em Horas 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Língua Inglesa para comunicação em nível básico, ofertada como unidade 

curricular comum entre cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia, aborda 

as estruturas e elementos básicos da língua inglesa. Nela os estudantes aprendem 

a identificar e aplicar as estruturas gramaticais básicas da língua inglesa bem 

como os elementos da comunicação para a leitura, compreensão e comunicação 

oral e escrita na língua. Ao final da disciplina, os estudantes são capazes de 

aplicar os conhecimentos básicos adquiridos para ler, compreender e se 

comunicar escrita e oralmente em contextos rotineiros na língua inglesa. 

Temas de estudos TE1: Estruturas básicas da língua inglesa presentes em diferentes tipos de 

textos como diálogos, textos informativos, em situações do dia a dia. 

TE2: Estruturas básicas de Língua Inglesa: aspectos lexicais, semânticos e 

pragmáticos.  

TE3: Elementos básicos da oralidade da língua inglesa em contextos de 

comunicação oral. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 65 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Psicologia e Desenvolvimento Humano. 

Nome da Unidade 

curricular 

Psicologia e desenvolvimento humano 

Área de conhecimento Humanas 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática 0 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Psicologia e Desenvolvimento Humano, ofertada como unidade curricular 

comum entre cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia, aborda temáticas 

relativas às Teorias da Personalidade, à Psicologia Cognitiva e às Competências 

Sociemocionais. Nela, o aluno aprende a se conhecer melhor, entende os 

mecanismos pelos quais se aprende e desenvolve as competências 

socioemocionais, essenciais tanto para a vida acadêmica quanto para o exercício 

profissional. Ao final da disciplina é capaz de compreender como as teorias da 

personalidade contribuem para o desenvolvimento do autoconhecimento, 

analisar seu próprio processo de aprendizagem e implementar os pressupostos 

das competências socioemocionais nos campos pessoal e profissional. 

Temas de estudos TE1 (15h): Teorias da Personalidade. 

TE2 (15h): Desenvolvimento Cognitivo 

TE3 (15h): Competências Socioemocionais 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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Quadro 66 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Sociologia. 

Nome da Unidade 

curricular 

Sociologia 

Área de conhecimento Humanas 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática 0 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Sociologia, ofertada como unidade curricular comum entre cursos de 

bacharelado, licenciatura e tecnologia, aborda conceitos específicos da 

organização e funcionamento da sociedade capitalista contemporânea. Nela os 

estudantes aprendem as teorias sociológicas, a formação cultural do Brasil e as 

consequências do racismo estrutural para a população negra, bem como 

desenvolvem valores como o respeito à diversidade. Conhecem as mudanças 

estruturais no mundo do trabalho, a cidadania e os movimentos sociais, bem 

como teorias sobre a formação do Estado moderno e da democracia. Ao final da 

disciplina, são capazes de analisar de forma crítica e reflexiva as relações sociais 

como resultado da organização cultural, política, social e econômica do país, a 

importância da cidadania e sua relação com a sociedade democrática, além de 

identificar formas de autoritarismos presentes no Brasil e no mundo. 

Temas de estudos TE1 (4h): Sociedade capitalista contemporânea.  

TE2 (8h): Cultura e diversidade cultural. 

TE3 (11h): Cidadania e Movimentos sociais 

TE4 (10h): Transformações produtivas e impactos nas relações de trabalho. 

TE5 (12h): A formação do estado no Brasil e as relações políticas 

contemporâneas, com ênfase na democracia. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 67 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Estudos Culturais e Relações Étnico-

raciais. 

Nome da Unidade 

curricular 

Estudos culturais e relações étnico-raciais 

Área de conhecimento Humanas 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática 0 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Estudos culturais e relações étnico-raciais, ofertada como unidade curricular 

comum entre cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia, aborda os 

principais conceitos de Cultura e diversidade cultural. Discorre sobre as histórias 

africana e indígena no Brasil e proporciona ao acadêmico a compreensão dos 

processos de diversidade étnico-racial e étnico-social nas formações política, 

econômica e cultural do Brasil. Apresenta conceitos e discussões sobre o 

racismo estrutural e sobre a desigualdade social. Os estudantes aprendem a 

refletir sobre a formação miscigenada do povo brasileiro, sobre a construção de 

conceitos de raças superiores e inferiores como processo de dominação, sobre 

diferentes formas de preconceitos existentes na sociedade e sobre os conflitos 

sociais que são gerados por esses preconceitos, a fim de minimizar atitudes que 

venham a reproduzí-los. No final da disciplina, o estudante é capaz de ampliar 

seu senso crítico sobre problemas estruturais do Brasil que interferem 

diretamente nas relações sociais, reconhecendo a importância de se desenvolver 

novas concepções sobre os temas, para minimizar tais práticas. 

Temas de estudos TE1: Cultura e diversidade cultural. 
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TE2: História africana e indígena no Brasil e a compreensão dos processos de 

diversidade étnico-racial e étnico-social na formação político, econômica e 

cultural do Brasil. 

TE3: O racismo estrutural no Brasil. 

TE4: O racismo estrutural e a desigualdade social. 

TE5: A formação do estado no Brasil e as relações políticas contemporâneas, 

com ênfase na democracia. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 68 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Fundamentos da Ética. 

Nome da Unidade 

curricular 

Fundamentos da Ética 

Área de conhecimento Humanas 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática 0 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Fundamentos da Ética, ofertada como unidade curricular comum entre cursos de 

bacharelado, licenciatura e tecnologia, aborda os principais conceitos 

relacionados à disciplina de Ética, as diferentes ideias e teorias apresentadas 

pelos diversos filósofos dos Períodos Clássico Grego, Helenístico, Moderno e 

Contemporâneo. Nela, os alunos aprendem que o comportamento humano é 

moldado segundo os valores determinados pelos diferentes tempos e espaços de 

cada povo ou cultura, bem como as principais teorias éticas dos filósofos de cada 

período histórico quanto ao seu processo de construção, identificando 

continuidades e rupturas entre as diferentes teorias. Ao final da disciplina, o 

estudante é capaz de ampliar sua capacidade crítica e argumentativa frente às 

diversas teorias do campo da ética e, a partir delas, responder aos desafios éticos 

das sociedades contemporâneas. 

Temas de estudos TE1: Etimologia e conceitos: Ética, Moral e Valores. 

TE2: Ética Clássica. 

TE3: Ética Helenística. 

TE4: Ética moderna. 

TE5: Ética Contemporânea. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

 

Quadro 69 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Filosofia. 

Nome da Unidade 

curricular 

Filosofia 

Área de conhecimento Humanas 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática 0 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Filosofia, ofertada como unidade curricular comum entre cursos de bacharelado, 

licenciatura e tecnologia, aborda a passagem do pensamento mítico ao 

pensamento filosófico no mundo ocidental, as diferentes ideias e teorias 

apresentadas pelos diversos filósofos acerca do que é e de como se constitui o 

conhecimento humano e as múltiplas relações entre a Filosofia e a Ciência. Nela, 

os alunos aprendem a pensar, analisar e refletir criticamente o desenvolvimento 

do pensamento humano ao longo da História, as principais ideias dos filósofos 
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quanto ao processo de construção do conhecimento, identificando continuidades 

e rupturas entre as diferentes teorias e a analisar as indissociáveis relações entre 

a Filosofia e a Ciência a partir de diferentes referenciais teóricos no campo da 

Filosofia da Ciência. Ao final da disciplina, o estudante é capaz de ampliar sua 

capacidade crítica e argumentativa frente às diversas formas de conhecimento 

presentes nas sociedades contemporâneas. 

 

Temas de estudos TE1 (15h): Do Mythos ao Logos ou a origem da Filosofia.  

TE2 (20h): Teoria do Conhecimento.  

TE3 (10h): Filosofia e Ciência.  

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Quadro 70 – Ementa e Temas de Estudo da unidade curricular Filosofia da Ciência. 

Nome da Unidade 

curricular 

Filosofia da Ciência 

Área de conhecimento Humanas 

Pré-requisitos  Não há. 

Carga horária presencial 

Teórica 45 Prática 0 Total em Horas 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 15 

Carga horária destinada às Atividades Acadêmicas de Extensão (horas)  

Ementa Filosofia da Ciência, ofertada como unidade curricular comum entre cursos de 

bacharelado, licenciatura e tecnologia, aborda os conceitos, as definições e as 

relações entre Filosofia e Ciência, as diferentes ideias e teorias apresentadas 

pelos diversos filósofos acerca do que é e de como se constitui o processo de 

conhecimento humano, seja filosófico ou científico, da Modernidade ao Mundo 

Contemporâneo. Nela, os alunos aprendem a pensar, analisar e refletir 

criticamente as relações entre Filosofia e Ciência, as principais ideias dos 

filósofos quanto ao processo de construção do conhecimento, identificando 

continuidades e rupturas entre as diferentes teorias e a historicidade do 

desenvolvimento da Ciência, marcada por rupturas e mudanças constantes. Ao 

final da disciplina, o estudante é capaz de ampliar sua capacidade crítica e 

argumentativa frente ao conhecimento filosófico e científico, reconhecendo as 

múltiplas relações entre essas duas formas de conhecimento. 

Temas de estudos TE1: Filosofia e Ciência: Conceitos, Definições e Relações. 

TE2: Filosofia e Ciência na Modernidade.  

TE3: Filosofia e Ciência: do Iluminismo ao Século XX. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

5.3.9 Representação da distribuição das unidades curriculares por área do curso 

 

No Quadro 71 está apresentada a distribuição das unidades curriculares por área de 

conhecimento, conforme as áreas do ciclo básico (B), ciclo profissionalizante (P) 

(Tecnologia de Alimentos) e ciclo profissionalizante específico (PE) (Tecnologia de 

Alimentos). Para cada área de conhecimento é apresentada a porcentagem em relação a carga 

horária total do curso. 
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Quadro 71 - Distribuição das unidades curriculares por área de conhecimento do curso. 

 ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
UNIDADES CURRICULARES CH* (h) 

CH da área em 

relação à CH das 

unidades 

curriculares do 

curso (%) 

Administração 
Administração  60  5,000 

  Empreendedorismo Tecnológico  60 

Bioquímica Bioquímica Geral 60 2,500 

Ciência da Computação Informática Instrumental 30 1,250 

Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 

  

  

  

  

  

  

Introdução à tecnologia de alimentos 30 

52,500 

  

  

Análise de Alimentos 60 

Bioquímica de Alimentos 60 

Microbiologia de Alimentos 60 

Microscopia de Alimentos 30 

Higiene Industrial e Legislação 60 

Análise Sensorial 60 

Ciência da Carne  45 

Tecnologias Emergentes para Conservação de Alimentos 30 

Tecnologia de Leites de Consumo 60 

Gestão da qualidade e segurança de alimentos 45 

Projeto Integrador de Análises em Alimentos 60 

Tecnologia de Cereais 45 

Tecnologia de Vegetais 60 

Tecnologia de Produtos Cárneos 60 

Tecnologia de Derivados Lácteos 60 

Tecnologia de Óleos e gorduras 45 

Tecnologia de Bebidas 45 

Projeto Integrador em Segurança e Qualidade de 

Alimentos 
60 

Desenvolvimento de Novos Produtos 60 

Toxicologia de Alimentos 45 

Embalagens 30 

Biotecnologia 30 

Tecnologia de Pescado 30 

Optativa Específica 30 

Projeto Integrador de Tecnologia em Alimentos 60 

Ciências Humanas Optativa de Humanidades 45 1,875 
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Desenho Industrial Desenho Técnico  60  2,500 

Engenharia de Produção Biossegurança e Instrumentalização laboratorial 30  1,250 

Engenharia Química 

  

Fundamentos de operações unitárias 60 
5,000 

Operações unitárias 60 

Engenharia Sanitária 
Gestão de resíduos sólidos e efluentes em indústrias de 

alimentos 
45 1,875 

Física Física do Movimento 60 2,500 

Linguística, Letras e Artes Leitura e Escrita acadêmica  45  1,875 

Matemática Fundamentos da matemática 60 2,500 

Microbiologia Microbiologia Geral 60 2,500 

Nutrição Fundamentos de Nutrição 45 1,875 

Probabilidade e Estatística Estatística experimental 30 1,250 

Química 

Química Geral e Inorgânica 60 

13,750 

Química Orgânica 60 

Química Analítica 60 

Físico-química 45 

Química Orgânica Experimental  45 

Análise Instrumental 60 

TOTAL 2400 100 % 

*CH - Carga Horária 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

5.3.10 Distribuição dos Temas Ligados à Educação Ambiental e Sustentabilidade 

 

No curso superior de Tecnologia em Alimentos os temas relacionados a educação 

ambiental e sustentabilidade são abordados de maneira transversal, contínua e permanente 

na matriz curricular, atendendo a Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a 

educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências. Esta, no Art. 1° estabelece o conceito de educação ambiental como “os 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem como de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade” (BRASIL, 1999).  

Estes temas estão previstos na ementa, nos temas de estudos ou nos resultados de 

aprendizagem das unidades curriculares. Ainda, as unidades curriculares podem estar ligadas 
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ao primeiro elemento de competência, da competência Gerenciar: “Planejar etapas de 

processamento e desenvolvimento de alimentos, em diferentes contextos e culturas, 

respaldado na segurança e em ferramentas de gestão, com atitude empreendedora e 

sustentável”, estando diretamente relacionadas ao tema Sustentabilidade.  

No Quadro 72 a abordagem dos temas Educação Ambiental e Sustentabilidade está 

mapeada para o curso superior de Tecnologia em Alimentos da UTFPR, campus Medianeira. 

 

 

Quadro 72: Mapeamento da abordagem ao tema Educação Ambiental e Sustentabilidade no curso 

superior de Tecnologia em Alimentos. 

Período Unidade 

Curricular 

Abordagem dos Temas de Educação Ambiental e Sustentabilidade 

1° 

Biossegurança e 

Instrumentalização 

laboratorial* 

-Tema de Estudo 1:  

Normas de segurança em laboratórios na área de alimentos: equipamentos 

de proteção individual e coletivo, análise de riscos e descartes de 

resíduos. 

2° Administração* 

-Resultado de Aprendizagem 1:  

Aplicar as funções básicas da administração aos processos produtivos 

considerando as demandas socioambientais. 

3° 
Microbiologia de 

Alimentos 

-Tema de Estudo 2: 

Implicações da contaminação microbiana nos alimentos: Impactos na 

qualidade e na saúde pública, identificação e quantificação de micro-

organismos deterioradores e patogênicos. 

-Resultado de Aprendizagem 2: 

Esboçar impactos na qualidade e na saúde pública da contaminação 

microbiana em alimentos, propondo intervenções em situações 

socioambientais, com autonomia. 

4° 

Tecnologias 

Emergentes para 

Conservação de 

Alimentos* 

-Ementa: 

Tecnologias Emergentes para Conservação de Alimentos, ofertada aos 

acadêmicos do quarto período do curso de Tecnologia em Alimentos, 

aborda princípios da conservação de alimentos e alternativas tecnológicas 

para esta finalidade. Nela os acadêmicos aprendem sobre tecnologias 

emergentes para a conservação empregando conhecimentos técnico-

científicos sobre fatores intrínsecos, extrínsecos e termo bacteriologia. Ao 

final da unidade curricular, o acadêmico é capaz de avaliar o uso de 

tecnologias emergentes na conservação de alimentos para a resolução de 

problemas estruturados. 

5° 
Tecnologia de 

Vegetais* 

-Resultado de Aprendizagem 1: 

Aplicar os conhecimentos sobre beneficiamento de matérias-primas 

vegetais na obtenção de alimentos, com foco na produtividade e 

sustentabilidade. 

6° 

Gestão de 

Resíduos Sólidos 

e Efluentes em 

Indústrias de 

Alimentos* 

-Ementa: 

Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes em Indústrias de Alimentos, 

ofertada aos acadêmicos do sexto período do curso de Tecnologia em 

Alimentos, aborda sobre resíduos sólidos e efluentes nos processos 

industriais na produção de alimentos. Nela, os acadêmicos aprendem as 

características dos resíduos sólidos e efluentes, gerenciamento, tratamento 

e legislações específicas. Ao final da unidade curricular, o acadêmico é 

capaz de empregar o conhecimento na identificação, quantificação e 

gerenciamento dos resíduos sólidos e efluentes gerados, bem como 

escolher o tratamento mais adequado para o cumprimento da legislação 

específica.  
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Desenvolvimento 

de Novos 

Produtos* 

-Tema de Estudo 1: 

Inovações: caracterização de novos produtos, comportamento do 

consumidor e decisão de compra e ciclo de vida de produtos. 

Embalagens 

-Tema de Estudo 3:  

Tendências de mercado e socioambientais: embalagens ativas, inteligentes 

e sustentáveis. 

-Resultado de Aprendizagem 3:  

Escolher adequadamente a embalagem, visando a maximização da vida 

útil, demandas comerciais e socioambientais. 

*Unidades curriculares que entregam Resultados de Aprendizagem ao Elemento de Competência 

Planejar: “Planejar etapas de processamento e desenvolvimento de alimentos, em diferentes contextos 

e culturas, respaldado na segurança e em ferramentas de gestão, com atitude empreendedora e 

sustentável.” 

Fonte: Autoria Própria (2022). 

 

 

5.4 MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EaD) 

 

Os instrumentos legais que regem e educação à distância no Brasil foram definidos 

pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), regulamentada pelo Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 e Decreto nº 9.235, 15 

de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação das instituições de Educação Superior e dos cursos superiores de graduação e de 

pós-graduação no sistema federal de ensino. Além desses documentos, podemos destacar a 

Portaria 2.117 de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a carga horária da modalidade 

educação à distância nos cursos de graduação presenciais ofertados pelas Instituições de 

Educação Superior (IES) do Sistema Federal de Ensino (BRASIL, 1996; 2017b, 2017c, 

2019). 

Segundo os documentos oficiais a educação à distância, constitui-se como:  

I) modalidade educacional regular;  

II) realiza-se com a utilização de Tecnologias de Informação e de Comunicação 

(TICs) que possibilitam a mediação didático-pedagógica entre professor e 

estudante, nos processos ensino e aprendizagem;  

III) ocorre em lugares e/ou tempos diversos; 

IV) diversificação e ampliação do acesso ao conhecimento; 

V) flexibilização das propostas dos cursos em consonância com as características da 

sociedade atual;  

VI) organização do processo pedagógico com possibilidades de adequação às 

necessidades individuais;  
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VII) gestão e metodologia organizadas de forma peculiar, atendendo diferentes 

necessidades educacionais. 

 

Buscando apresentar uma definição sobre educação à distância, numa perspectiva 

didático-pedagógica relevante para este PPC, podemos caracterizá-la como uma modalidade 

de ensino que possibilita a autoaprendizagem, mediada por “[...] recursos didáticos 

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, 

utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação” 

(SANCHEZ, 2005, p. 101). 

Para regulamentar suas ações e permitir a oferta de cursos e/ou unidades curriculares 

à distância, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) faz uso da Resolução 

COGEP/UTFPR nº 142, de 25 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre as diretrizes 

curriculares dos cursos de graduação regulares, em que no Capítulo IV, trata dos cursos 

ofertados na modalidade a distância, conforme destacado a seguir: 

[...] 

Art. 24.  Entende-se por EaD (Educação a distância), todo processo educacional 

que utilize meios tecnológicos, e logísticos, de forma que se possa ultrapassar, 

parcial ou integralmente, os limites de presencialidade e sincronicidade. 

Parágrafo único.  A operacionalização dos cursos na modalidade Educação à 

Distância deverá seguir os atos normativos da UTFPR e respeitar a legislação 

vigente. 

Art. 25.  Os cursos de graduação na modalidade Educação à Distância da UTFPR 

caracterizam-se por: 

I - interação permanente entre docentes, discentes e tutores; 

II - interação síncrona e/ou assíncrona entre os participantes; 

III - flexibilidade e diversidade nas práticas pedagógicas; 

IV - utilização de metodologias e didáticas não-presenciais e semipresenciais; 

V - superação de limitadores geográficos, visando à interação docente-discente; 

e 

VI - ensino focado na busca de atitudes proativas, independentes e críticas por 

parte de estudantes, para permitir que os momentos de trabalho individual 

possam contribuir significativamente para o processo de aprendizado. 

[...] 

 

Além desse documento, serve de subsídio para a inserção de atividades não 

presenciais, nos cursos de graduação da UTFPR, a Resolução nº 181 de 09 de agosto de 

2022, que regulamenta a oferta de cursos de graduação na modalidade de Educação à 

Distância e a oferta de carga horária na modalidade de EaD nos cursos de graduação 

presenciais da UTFPR (UTFPR, 2022c).  

Contextualizada as regulamentações nacionais e institucionais que tratam da 

educação à distância bem como suas definições, cabe destacar que esta modalidade de ensino 
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apresenta peculiaridades que a distinguem do ensino regular presencial. São características 

presentes no processo de virtualização, que tornam a educação à distância uma proposta de 

educação autônoma, que associada à educação presencial pode tornar o espaço educacional 

mais significativo e inclusivo. Nesse viés, compreende-se a educação à distância como uma 

modalidade de ensino, organizada com características próprias, linguagens específicas e 

formatos particulares. 

A proposta de inserção de atividades curriculares na modalidade EaD justifica-se 

pela necessidade de planejar unidades curriculares direcionadas a otimizar a utilização de 

metodologias ativas, como sala de aula invertida, aprendizagem por problematização e 

aprendizagem por projetos, onde os discentes são desafiados, em momentos assíncronos, a 

elaborarem propostas de soluções de problemas contextualizados ao mundo do trabalho,  a 

desenvolverem e executarem projetos relacionados a área de alimentos, ou ainda, a 

internalizarem conhecimentos que serão mobilizados em momentos presenciais. Nos 

períodos letivos compreendidos entre os anos de 2020 a 2022 a prática do ensino à distância 

foi utilizada como ferramenta preventiva à pandemia do Covid-19, desafiando docentes, 

discentes e técnicos administrativos. Com o término deste período, casos de sucesso foram 

relatados e registrados pelas partes envolvidas e as boas práticas do ensino à distância foram 

incorporadas às metodologias de ensino-aprendizagem do curso superior de Tecnologia em 

Alimentos. Entre os resultados positivos observados com a utilização do Ensino à Distância 

foram citados: a flexibilização de horários para os discentes; a otimização logística do 

deslocamento dos discentes; o desenvolvimento da autonomia, do senso crítico, da 

responsabilidade ética e da organização do espaço e do tempo dos discentes.  

 

 

5.4.1 Detalhamento de carga horária 

 

No curso superior de Tecnologia em Alimentos da UTFPR, campus Medianeira, 

são propostas atividades curriculares na modalidade EaD, conforme apresentadas 

previamente nos conteúdos curriculares que compõem a matriz do curso e resumidas no 

Quadro 73. 
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Quadro 73: Distribuição da carga horária de unidades curriculares na modalidade EaD. 

Unidade/Componente Curricular 
CH 

Total 
CH EaD 

Leitura e Escrita Acadêmica 45 15 

Administração 60 15 

Microbiologia geral 60 15 

Bioquímica geral 60 15 

Análise de Alimentos 60 15 

Bioquímica de Alimentos 60 15 

Microbiologia de Alimentos 60 15 

Higiene Industrial e Legislação 60 15 

Análise Sensorial 60 15 

Ciência da Carne 45 15 

Tecnologia de Leites de consumo 60 15 

Projeto Integrador de Análises em Alimentos 60 30 

Empreendedorismo Tecnológico 60 15 

Tecnologia de Vegetais 60 15 

Tecnologia de Produtos Cárneos 60 15 

Tecnologia de Derivados Lácteos 60 15 

Tecnologia de Óleos e Gorduras 45 15 

Tecnologia de Bebidas 45 15 

Projeto integrador em Segurança e Qualidade de Alimentos 60 30 

Fundamentos de Nutrição 45 15 

Desenvolvimento de Novos Produtos 60 15 

Toxicologia de Alimentos 45 15 

Projeto integrador de Tecnologia em Alimentos 60 30 

Optativa de Humanidades 45 30 

CARGA HORÁRIA TOTAL EM EaD 420 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 2760 

% DE CH EM EaD COM RELAÇÃO A CH TOTAL DO CURSO 15,22 % 

Fonte: Autoria Própria (2022). 

 

 

5.4.2. Condições Gerais da Eduação à Distância 

 

O curso possui forte comprometimento com a educação de qualidade, promovendo 

o desenvolvimento humano e uma prática que promova o exercício da cidadania.  

Além das normativas institucionais que orientam a condução das atividades docentes 

e discentes na modalidade de EaD, e buscando atender  a diversidade de desenhos para essa 

modalidade de oferta, neste PPC do curso superior de Tecnologia em Alimentos, define-se 

as seguintes diretrizes para a EaD: 
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a) O docente responsável pela unidade curricular com carga horária à distância 

possui uma ação multiprofissional, atuando como professor formador e tutor, 

conforme normas complementares institucionais; 

b) Serão definidos nos planejamentos de aula quais os momentos presenciais para a 

realização de atividades práticas, de laboratório, de estágios supervisionados, 

apresentação de trabalhos e seminários, realização de avaliações e/ou atividades 

de pesquisa e extensão vinculadas ao ensino; 

c) Utilizar metodologias que promovam o estudo autônomo e a aprendizagem 

autorregulada do estudante; 

d) Adotar os softwares Moodle ou Classroom para o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, com as funções de: (i) orientar o estudante sobre O QUÊ, 

PORQUÊ e COMO estudar; (ii) promover a interatividade e a contextualização 

do conteúdo; e (iii) viabilizar a autoavaliação ou o estudo autorregulado;  

e) Definir Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) padrão para 

o curso, seja como material de apoio, recursos didáticos ou ferramentas de 

interação, com todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, para 

atividades síncronas ou assíncronas; 

f) Desenvolver a preparação do material didático, recursos audiovisuais, podcasts, 

atividades avaliativas de engajamento e de desempenho, dentre outras 

possibilidades, antes da oferta da unidade curricular na modalidade a distância, 

seguindo normativas complementares institucionais; 

g) Acompanhar de forma sistematizada todo o processo que envolve a oferta da 

unidade curricular a distância, de forma a avaliar possíveis necessidades e 

adequações; 

h) O processo de avaliação das unidades curriculares a distância deve ocorrer de 

forma contínua, privilegiando a ação interativa do estudante com o objeto de 

aprendizagem, potencializando competências e habilidades das mais simples às 

mais complexas. 

 

Estas práticas estarão disponíveis à comunidade acadêmica em normas 

complementares e/ou detalhadas nos planos de ensino e planejamento de aula das unidades 

curriculares para garantir que docentes e discentes estejam cientes do fluxo de ensino-

aprendizagem proposto na modalidade de EaD. 
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Com base no que foi apresentado neste texto e nas regulamentações que regem a 

educação a distância, em nível nacional e institucional, esta modalidade de ensino, quando 

implementada no curso, garantirá o mesmo padrão de qualidade das unidades curriculares 

presenciais. 

Ressalta-se que de acordo com o Referencial de Qualidade dos cursos à Distância 

(BRASIL, 2007), a educação à distância se desloca para uma educação combinada, ou seja, 

procura se harmonizar com a educação presencial. Nesse sentido, o Ministério da Educação, 

por meio da Portaria 2.117 de 6 de dezembro de 2019, incentiva que as instituições de Ensino 

Superior introduzam “[...] a oferta de carga horária na modalidade de Educação a distância 

na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais, até o limite 

de 40 % da carga horária total do curso” (BRASIL, 2019), desde que observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. 

 

 

5.5 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  

 

Na abordagem proposta por uma matriz pautada em competências deve-se 

direcionar a perspectiva de desenvolvimento de autonomia do estudante que associe saberes 

mobilizados para resolver problemas de caráter autêntico ou um conjunto de situações-

problema. Para o desenvolvimento de competências é essencial a mobilização de maneira 

interiorizada em um conjunto de recursos integrados conforme preconizado por Scallon 

(2015). 

A competência é uma capacidade, uma potencialidade (não observável) ou, ainda, 

uma característica permanente nos indivíduos. Um indivíduo é competente mesmo se estiver 

momentaneamente inativo. A competência se distingue, então, da noção de desempenho, 

que é sua manifestação concreta (Scallon, 2015). A competência é a capacidade que uma 

pessoa tem de mobilizar ou mesmo utilizar com discernimento seus próprios recursos ou 

outros exteriores. A mobilização desses recursos se faz de maneira interiorizada segura, sem 

indecisão, sem hesitação. O indivíduo mobiliza, considerando que mobilizar é apelar para 

todos os recursos que dispõe, tanto os seus quanto aqueles que o cercam. Mobilização de 

recursos está no coração da definição de competência, sendo um conjunto integrado de 

recursos, o que é diferente de uma simples adição ou justaposição de elementos. Esses 

recursos são constituídos de saberes, de saber-fazer e de saber-ser interiores ou exteriores ao 
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sujeito.  

A competência é uma capacidade revelada quando a pessoa é colocada em uma 

família de situações problemas (várias tarefas complexas que apresentam semelhanças). A 

noção de competência se diferencia da noção de objetivo, uma vez que diz respeito à vida 

cotidiana, e não aos aspectos de ordem escolar. O essencial é conceber situações que 

solicitem a capacidade de mobilização de recursos, o que é o próprio fundamento da 

definição de competência. As competências podem se relacionar a tarefas profissionais ou 

emanar de uma formação geral. 

Durante o processo de elaboração da matriz curricular do curso, as competências 

existentes no perfil do egresso do curso, foram desdobradas em elementos de competências, 

facilitando a distribuição das competências nos componentes curriculares.  Observando que 

cada elemento de competência deverá ser internalizado, mobilizado e enfim, 

certificado.  Deste modo assegura-se o desenvolvimento das competências à medida que o 

acadêmico progride nos elementos curriculares. Este Projeto Pedagógico de Curso foi 

estruturado para desenvolver competências que atendem aos requisitos dispostos na 

Resolução CNE/CP no 1, de 5 de janeiro de 2021, que define as diretrizes curriculares 

nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica. De acordo com Artigo 28 desta 

Resolução, os cursos de Educação Tecnológica de Graduação devem desenvolver 

competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a produção de bens e 

serviços e a gestão estratégica de processos. Desta forma os discentes do curso superior de 

Tecnologia em Alimentos devem desenvolver no decorrer da jornada acadêmica as seguintes 

competências: 

• Competência Tecnológica: Resolver problemas estruturados de diferentes 

contextos da tecnologia, de maneira crítica, responsável e autônoma, integrando leis 

de fenômenos naturais, linguagem matemática e ferramentas tecnológicas por meio 

de raciocínio analítico. 

• Competência Geral: Intervir em situações socioambientais, com respeito à 

diversidade, de modo solidário e cooperativo, considerando a realidade como 

processo histórico de construção humana e mobilizando conhecimentos científico-

tecnológicos das dimensões social, política, econômica, cultural, ecossistêmica e 

biopsicossocial, sob uma perspectiva holística e de forma crítica, criativa, 

empreendedora, autônoma, com comunicação eficaz, responsabilidade. 

• Competência específica: Gerenciar as etapas do processamento de alimentos e 
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desenvolvimento de novos produtos, integrando análise de indicadores qualitativos 

e quantitativos, segurança de alimentos, ferramentas da qualidade, da gestão e da 

sustentabilidade de acordo com a legislação considerando maximização de 

rendimento e demandas sociais, com atitude inovadora, respeitosa, autônoma e 

cooperativa.  

   

 

5.5.1 Elementos de Competência 

  

Após elaboração e análise do perfil do egresso do curso superior de Tecnologia em 

Alimentos, foram definidas as competências para o Tecnólogo e, estas foram desdobradas 

em Elementos de competência, que constam nos Quadros de 74, 75 e 76, sendo os 

componentes dos saberes identificados com cores distintas (saber-fazer (preto), saber-agir 

(azul) e saber-ser (verde).   

 

 

QUADRO 74 – Competência Comum e seus elementos de competências. 

RESOLVER   

Resolver problemas estruturados de diferentes contextos da tecnologia, de maneira crítica, 

responsável e autônoma, integrando leis de fenômenos naturais, linguagem matemática e 

ferramentas tecnológicas por meio de raciocínio analítico.  

Interpretar problemas 

estruturados no 

contexto das 

Tecnologias, 

integrando leis de 

fenômenos naturais e 

linguagem 

matemática, de forma 

crítica. 

Formular 

hipóteses, de 

forma criativa, a 

partir de 

problemas 

selecionados, 

com raciocínio 

analítico e 

ferramentas 

tecnológicas. 

Determinar 

soluções de 

problemas 

estruturados no 

contexto das 

tecnologias, 

relacionando-os 

às hipóteses 

propostas com 

senso crítico e 

integridade 

científica. 

Validar 

resultados 

fundamentados 

na literatura 

técnico-

científica, com 

responsabilidade 

e criticidade. 

Documentar os 

problemas 

estruturados, 

hipóteses e 

resultados com 

autonomia. 

 * Preto: saber-fazer, azul: saber-agir e verde: saber-ser. 
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QUADRO 75 – Competência Institucional e seus elementos de competências. 

INTERVIR   

Intervir em situações socioambientais, com respeito à diversidade, de modo solidário e 

cooperativo, considerando a realidade como processo histórico de construção humana e 

mobilizando conhecimentos científico-tecnológicos das dimensões social, política, 

econômica, cultural, ecossistêmica e biopsicossocial, sob uma perspectiva holística e de 

forma crítica, criativa, empreendedora, autônoma, com comunicação eficaz, 

responsabilidade. 

Analisar demandas 

socioambientais de 

diferentes contextos, 

considerando a realidade 

como processo histórico 

de construção humana, 

de forma crítica e com 

responsabilidade. 

Selecionar estratégias de 

intervenção, conforme 

demandas 

socioambientais 

analisadas, mobilizando 

conhecimentos científico-

tecnológicos das 

dimensões social, 

política, econômica, 

cultural, ecossistêmica e 

biopsicossocial, sob uma 

perspectiva holística, de 

forma criativa e 

empreendedora. 

Propor ações 

interventivas 

adequadamente 

selecionadas, para 

demandas 

socioambientais 

analisadas, 

transformando 

contextos, com respeito 

à diversidade, de modo 

solidário e cooperativo 

e com comunicação 

eficaz. 

Refletir sobre os 

resultados e o 

próprio 

desempenho e o 

de pares, nas 

propostas de 

intervenção em 

situações 

socioambientais, 

com autonomia. 

 

* Preto: saber-fazer, azul: saber-agir e verde: saber-ser.  

 

 

QUADRO 76 – Competência Específica e seus elementos de competências. 

GERENCIAR  

Gerenciar as etapas do processamento de alimentos e desenvolvimento de novos produtos, 

integrando análise de indicadores qualitativos e quantitativos, segurança de alimentos, 

ferramentas da qualidade, da gestão e da sustentabilidade de acordo com a legislação 

considerando maximização de rendimento e demandas sociais, com atitude inovadora, 

respeitosa, autônoma e cooperativa.  

 

Planejar etapas de 

processamento e 

desenvolvimento de 

alimentos, em 

diferentes contextos 

e culturas, 

respaldado na 

segurança e em 

ferramentas de 

gestão, com atitude 

empreendedora e 

sustentável. 

Executar 

processamento e 

desenvolvimento de 

alimentos conforme 

planejamento 

devidamente 

validado, com 

comunicação 

adequada, atitude 

respeitosa e 

cooperativa. 

Monitorar as 

etapas do 

processamento e 

desenvolvimento 

de alimentos com 

eficácia, 

integrando a 

análise de 

indicadores 

qualitativos e 

quantitativos 

associadas a 

ferramentas da 

qualidade, de 

forma ética, 

autônoma e 

responsável. 

Propor 

melhorias 

contínuas no 

processo de 

execução de 

forma 

responsável, 

inovadora e 

racionalizando 

as operações 

industriais, 

considerando 

maximização de 

rendimento e 

demandas 

sociais. 

Inspecionar 

resultados 

usando 

ferramentas e 

indicadores 

adequados 

conforme a 

legislação 

vigente, 

literatura 

técnico-

científica e 

demandas 

nutricionais, 

sociais e 

industriais. 

* Preto: saber-fazer, azul: saber-agir e verde: saber-ser.  
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5.5.2 Matriz de Competências 

  

Na Figura 5 tem-se apresentada a distribuição de todos os elementos de 

competências nos componentes curriculares, assegurando a internalização da competência 

(cor amarela), mobilização da competência (cor laranja) e por fim a certificação da 

competência (cor roxa). 
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Figura 5 - Matriz de Competências. 

 
  *Em amarelo: unidades curriculares internalizadoras. Em laranja: unidades curriculares mobilizadoras. 

Em roxo: unidades curriculares certificadoras. 

Fonte: Autoria própria (2022).  
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5.6 EXTENSÃO 

 

Previamente à atual proposta, as atividades extensionistas, que visam a interação 

dos acadêmicos com a sociedade (comunidade externa à UTFPR), eram oportunizadas aos 

acadêmicos do curso por meio de cursos, oficinas, eventos e projetos, homologados na 

Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC). As ações extensionistas 

homologadas e desenvolvidas ou em desenvolvimento pelos docentes da UTFPR a partir de 

2012 estão disponibilizadas no Portal da UTFPR (UTFPR, 2021a), sendo possível averiguar 

a participação dos docentes do Departamento Acadêmico de Alimentos (DAALM) do 

campus Medianeira.  

De acordo com o Art. 1° da Resolução nº 167/2022 - COGEP, a realização das 

atividades de extensão é obrigatória para todos os estudantes dos cursos regulares de 

graduação da UTFPR, em um mínimo de 10 % sobre a carga horária total do curso. Desta 

maneira, considerando-se a carga horária total do curso (2760 horas) o discente deverá 

cumprir, no mínimo, 276 horas de atividades extensionistas a partir de unidades curriculares 

obrigatórias, que estão vinculadas ao Programa de Extensão intitulado “Práticas de Extensão 

Aplicadas à Industrialização de Alimentos”. As unidades curriculares com atividades de 

extensão são: Fundamentos de Nutrição (45 h), Análise de Alimentos (60 h), Higiene 

Industrial e Legislação (60 h), Tecnologia de Vegetais (60 h) e Desenvolvimento de Novos 

Produtos (60 h), totalizando 285 horas. Como as unidades curriculares de caráter 

extensionista são obrigatórias, o discente ao cursá-las terá sua carga horária de extensão 

computada no sistema.  

Projetos de extensão vinculados às unidades curriculares extensionistas serão 

cadastrados de acordo com o Programa de Extensão citado acima e respeitando às Linhas 

Temáticas da UTPFR, Campus Medianeira. As Linhas Temáticas estão listadas no Quadro 

77. 
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Quadro 77 - Descrição das Linhas Temáticas para projetos de extensão. 

Nome Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Descrição A extensão universitária na área da Ciência e Tecnologia traz em si o desafio 

e a possibilidade de um caminho para a construção de conhecimento 

compartilhado, que vise à transformação individual e coletiva, na 

articulação entre diferentes saberes e práticas, incrementando o ensino por 

meio de uma prática conectada à realidade e comprometida com a 

minimização dos problemas sociais visando ampliar o capital cultural da 

população, especialmente dos setores que não têm acesso a educação 

formal. Os temas inseridos nas unidades curriculares de extensão devem 

estar conectados com as necessidades do mercado e as tendências sociais 

nas áreas de Ciência e Tecnologia de Alimentos, sendo que um dos 

principais objetivos é transferir o conhecimento adquirido na Universidade 

para a comunidade externa. 

Objetivos Aplicar os conhecimentos de Ciência e Tecnologia de Alimentos, adquiridos 

em sala de aula, em problemas reais e atrelados a comunidade na qual a 

universidade encontra-se inserida, visando a resolução dos mesmos e o 

crescimento pessoal e profissional dos discentes, gerando impacto técnico-

científico e sócio-pessoal na formação do aluno. Visando o impacto social, 

as ações de extensão desenvolvidas pelos cursos do Departamento 

Acadêmico de Alimentos conferem relevância às atividades voltadas para 

os interesses e necessidades da população, aliada aos movimentos de 

superação de desigualdades e de exclusão social, além de promover 

desenvolvimento tecnológico por meio da disseminação de conhecimentos 

novos. 

ODS 3 – Saúde e bem-estar; 9 – Indústria, inovação e infraestrutura; 12 – 

Consumo e produção responsáveis. 

Área Temática da Extensão Tecnologia e Produção, Processamento de alimentos, Controle de qualidade 

e Boas Práticas de Fabricação. 

Nome Divulgação Científica e Tecnológica 

Descrição A Universidade constitui um ambiente que proporciona a criação, 

contribuindo significativamente na construção do conhecimento científico e 

tecnológico. A promoção da divulgação científica e tecnológica tem como 

objetivo aproximar o meio acadêmico e a sociedade. Conhecer o que a 

Universidade realiza por meio de sua comunidade acadêmica, de forma 

acessível aos mais diversos setores sociais e econômicos é uma forma de 

impulsionar o desenvolvimento regional, o pensamento crítico e a 

valorização da universidade pública. 

Objetivos Realizar a divulgação científica e tecnológica nas áreas do conhecimento 
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abrangidas pelos cursos de graduação e pós-graduação do campus 

Medianeira da UTFPR. 

ODS 4 - Educação de Qualidade; 17 – Parcerias e meios de implementação. 

Área Temática da Extensão Comunicação, Educação, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção 

Nome Empreendedorismo e Capacitação Profissional 

Descrição O contexto que envolve o empreendedorismo muito se distância, apenas, do 

contexto empresarial. Pelo contrário, o empreendedorismo está associado à 

um "espírito" de busca constante por inovação, novas ideias, atualização e 

aproveitamento das oportunidades do ambiente que se está inserido. Além, 

é claro, de representar a fonte das maiores inovações em termos de 

tecnologia, qualidade de vida, novos postos de trabalho e melhoria da renda. 

Por outro lado, não há possibilidade de aproveitar as oportunidades que o 

mercado ou ambiente oferecem, sem a devida capacitação profissional. Esta, 

por sua vez, adequada ao tempo e aos métodos necessários. 

Objetivos Difundir, por meio de ações e capacitações, o pensamento empreendedor no 

âmbito da comunidade acadêmica interna e externa, de modo a descobrir, 

desenvolver e aproveitar a capacidade individual e coletiva para o 

aproveitamento das oportunidades crescentes do mercado. 

ODS 1 - Erradicação da Pobreza; 4 - Educação de Qualidade; 8 - Trabalho 

Decente e Crescimento Econômico; 

Área Temática da Extensão Tecnologia e Produção; Trabalho. 

Nome Desenvolvimento Humano e Vida Saudável 

Descrição O pleno desenvolvimento humano está relacionado com o fornecimento de 

possibilidades e ampliação das escolhas das pessoas para que tenham 

capacidade e oportunidade de ser o que desejarem. No contexto 

universitário, além da formação científica e tecnológica é importante que 

sejam oportunizadas ações e atividades voltadas para a saúde, bem-estar e 

cultura a fim de possibilitar o desenvolvimento nas mais diversas áreas. 

Promover à comunidade externa ações e atividades relacionadas a qualidade 

de vida é uma forma de valorizar a sociedade e viabilizar a troca de saberes. 

Objetivos Possibilitar que a comunidade externa melhore a qualidade de vida por meio 

de ações e atividades que promovam a saúde, o bem-estar e a cultura. 

ODS 3 - Saúde e bem-estar, 4 - Educação de qualidade, 17 - Parcerias e meios de 

implementação. 

Área Temática da Extensão Comunicação; Cultura; Educação; Saúde. 

Nome Educação e Transformação Social 

Descrição A educação de qualidade é um direito de todo cidadão, possibilitando a 

construção de competências necessárias que impactam na realidade de vida. 

Assim, a Universidade deve atuar como mediadora de forma a reduzir às 
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desigualdades. Os alunos da UTFPR terão contato direto com a comunidade 

local, desde crianças até idosos, oportunizando a esses adquirir novos 

conhecimentos e aprendizados. 

Objetivos Esta linha temática tem por objetivo englobar projetos que buscam assegurar 

a educação de qualidade e inclusiva, para todos e todas. Será desenvolvida 

por meio de cursos, minicursos, oficinas e aulas de reforço. 

ODS 4 - Educação de Qualidade; 10 - Redução das Desigualdades. 

Área Temática da Extensão Direitos Humanos e Justiça; Educação; Trabalho. 

Nome Desenvolvimento sustentável e meio ambiente 

Descrição Todo cidadão tem o direito de um meio ambiente equilibrado e é dever do 

mesmo conservá-lo. Para tanto, é imprescindível que métodos de 

desenvolvimento sustentável sejam aplicados aos processos industriais e 

serviços, assim como ao cotidiano das pessoas. Neste sentido, a 

universidade, como formadora de cidadãos, deve engajar a comunidade 

interna e externa em práticas sustentáveis, visando contemplar o tripé do 

desenvolvimento sustentável: meio ambiente, sociedade e viabilidade 

econômica. 

Objetivos Esta linha temática aloca projetos e/ou programas que preveem ações de 

sensibilização em relação ao desenvolvimento sustentável, assim como 

ações de aprimoramento, sob a ótica ambiental, de processos industriais, 

serviços e/ou condutas dos cidadãos de maneira geral. 

ODS 4 - Educação de Qualidade; 6 - Água potável e saneamento; 7 - Energia 

limpa e acessível; 11 - Cidades e comunidade sustentáveis; 14 - Vida na 

água; 15 - Vida terrestre 

Área Temática da Extensão Meio Ambiente, Educação, Comunicação, Tecnologia, Desenvolvimento. 

Nome Inovação e desenvolvimento tecnológico 

Descrição Em um cenário de rápidas mudanças em todos os setores, a Universidade 

contribui na criação, no fortalecimento e na competividade de processos e 

produtos. Engajar a comunidade acadêmica em atividades de inovação e 

desenvolvimento tecnológico permite aos acadêmicos aplicar o 

conhecimento acumulado ao longo de unidades curriculares do curso e 

compreender o grau de proximidade entre as tecnologias com as quais tem 

contato na Universidade e as demandadas e/ou aplicadas pela comunidade 

externa. 

Objetivos Trabalhar com projetos que possibilitem a promoção da inovação 

relacionada ao desenvolvimento e/ou aplicação de novas tecnologias. 

ODS 8-Trabalho decente e crescimento econômico; 9- Indústria, inovação e 

infraestrutura; 17 – Parcerias e meios de implementação. 

Área Temática da Extensão 7-Tecnologia e produção. 
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Nome Gestão e comunicação organizacional 

Descrição As organizações, sem exceção, carecem de procedimentos, ações e 

processos capazes de equacionar seus objetivos internos com as exigências 

e expectativas do mercado externo. Neste sentido, o aprimoramento dos 

processos de gestão, em todos os sentidos, tende a trazer o aumento da 

produtividade e consequentemente da rentabilidade, permitindo melhores e 

maiores oportunidades de emprego. Por outro lado, as ações organizacionais 

precisam encontrar os meios de comunicação corretos, tanto interna quanto 

externamente, haja vista a amplitude de canais e segmentos existentes no 

mercado atualmente. 

Objetivos Desenvolver ações, programas e projetos que permitam o aprimoramento 

dos processos de gestão e comunicação organizacional, tanto em empresas 

privadas, quanto em órgãos públicos. 

ODS 1 - Erradicação da Pobreza; 8 - Trabalho decente e crescimento econômico; 

Área Temática da Extensão Tecnologia e Produção; Trabalho. 

Fonte: Autoria própria (2022). 

  

 

5.6.1 Projetos e/ou Unidades Curriculares Extensionistas 

 

Os planos de ensino das unidades curriculares extensionistas contêm as atividades 

de extensão previstas, bem como a carga horária. No Quadro 78 são apresentadas as 

características destas unidades curriculares que estão vinculadas a linha temática de extensão 

Ciência e Tecnologia de Alimentos.  

As atividades de extensão previstas nas unidades curriculares extensionistas são 

realizadas considerando: 

 

• a divulgação da área de conhecimento e formação, para prioritariamente estudantes 

do ensino médio, da rede pública; 

• desenvolvimento de ações em torno de um ou mais dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável - ODS, preconizados pela Organização das Nações 

Unidas – ONU e; 

• Inclusão de população vulnerável nas ações extensionistas. 
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Quadro 78 - Descrição das unidades curriculares com ações em atividades de extensão. 

Unidades Curriculares Extensionistas 

Dados da unidade 

curricular 

Área de atuação / 

público-alvo 
Ações 

*CH 

Total 

**CH 

AAE’s 

Fundamentos de 

nutrição 

 Produtores 

(agroindústrias) 

Estabelecimentos 

comerciais na área 

de alimentos 

Instituições de 

ensino e 

associações 

 ONGs 

1.  Calcular o valor calórico total definindo 

a distribuição de energia da dieta diária 

de uma determinada população 

relacionada a comunidade externa de 

acordo com o público-alvo definido, 

permitindo melhorar a saúde e qualidade 

de vida; 

2. Enfatizar por meio de treinamentos a 

importância dos nutrientes presentes nos 

alimentos para a saúde do consumidor, 

estimulando a comunidade atendida 

(público-alvo) a desenvolver o senso 

crítico para a escolha dos alimentos; 

3.  Difundir por meio de treinamentos ao 

público-alvo o conhecimento sobre a 

Ingestão Dietética de Referência nas 

diversas fases da vida possibilitando a 

melhoria na saúde e qualidade de vida, 

de forma direcionada às faixas etárias.  

45 45 

ODS relacionada: 3 – Saúde e bem-estar; 12 – Consumo e produção responsáveis. 

Análise de 

alimentos 

Produtores 

(agroindústrias) 

Estabelecimentos 

comerciais da área 

de alimentos 

Instituições de 

ensino e 

associações 

 ONGs 

 

1. Caracterizar a composição química e as 

propriedades físico-químicas de 

produtos alimentícios produzidos e/ou 

processados pela comunidade externa 

(público-alvo); 

 

2. Interpretar os resultados obtidos na 

caracterização de alimentos e compará-

los com as Legislações vigentes 

auxiliando o público-alvo na 

regularização de suas atividades 

relacionadas à produção de alimentos; 

 

3. Elaborar a informação nutricional dos 

rótulos alimentícios possibilitando ao 

público-alvo melhorar o padrão de 

qualidade de sua produção. 
 

60 60 

ODS relacionada: 3 – Saúde e bem-estar; 9 – Indústria, inovação e infraestrutura; 12 – Consumo e produção 

responsáveis. 

Higiene Industrial 

e Legislação 

Produtores 

(agroindústrias) 

Estabelecimentos 

comerciais da área 

1. Difundir por meio de treinamentos a 

comunidade externa (público-alvo) o 

conhecimento relacionado à 

microbiologia básica de alimentos, 

relacionando-a com a segurança dos 

alimentos à saúde dos consumidores; 

60 60 
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de alimentos 

Instituições de 

ensino e 

associações 

 ONGs 

 

2. Preparar treinamento, transferindo 

informações relacionadas às Boas 

Práticas de conduta pessoal e 

comportamental na manipulação de 

alimentos direcionado às necessidades 

da comunidade externa (público-alvo); 

 

3. Transmitir informações relacionada às 

Boas Práticas de Manipulação de 

alimentos, relacionando os requisitos 

com a segurança e saúde dos 

consumidores, direcionado às 

necessidades da comunidade externa 

(público-alvo).  

ODS relacionada: 3 – Saúde e bem-estar; 9 – Indústria, inovação e infraestrutura; 12 – Consumo e produção 

responsáveis. 

Desenvolvimento 

de novos produtos 

Produtores 

(agroindústrias) 

Estabelecimentos 

comerciais da área 

de alimentos 

Instituições de 

ensino e 

associações 

ONGs 

1. Realizar o levantamento das demandas 

alimentares e/ou nutricionais junto a 

comunidade externa (público-alvo); 

 

2. Elaborar projeto para desenvolver o 

protótipo do novo produto, relacionando 

a proposta de solução com o problema 

definido junto a comunidade externa 

(público-alvo). 

 

3. Executar o projeto definido e apresentar 

os resultados à comunidade, enfatizando 

o problema e as soluções propostas. 

60 60 

ODS relacionada: 3 – Saúde e bem-estar; 9 – Indústria, inovação e infraestrutura; 12 – Consumo e produção 

responsáveis. 

Tecnologia de 

Vegetais 

Produtores 

(agroindústrias) 

Estabelecimentos 

comerciais da área 

de alimentos 

Instituições de 

ensino e 

associações 

ONGs 

1.  Averiguar em treinamento prático a 

qualidade dos vegetais para o 

processamento, de acordo com as 

necessidades da comunidade externa 

(público-alvo); 
 

2. Instruir a comunidade externa (público-

alvo) em treinamentos sobre as boas 

práticas de fabricação dos produtos 

elaborados com vegetais; 

 

3. Treinar a comunidade externa (público-

alvo) para a elaboração de produtos à 

base de frutas e hortaliças. 

 

 

60 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL AAE’s 285 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 2760 

PORCENTAGEM DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 10,32% 

*Carga horária. 

**Atividades Acadêmicas de Extensão. 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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5.6.2 Registro e Controle das Atividades De Extensão 

 

 Caberá ao Professor Responsável pelas Atividades de Extensão (PRAExt) do 

curso, dentro de suas atribuições devidamente regulamentadas, juntamente com a DIREC-

MD, monitorar o cadastro de atividades vinculadas ao Programa de Extensão para 

integralizar as atividades curriculares extensionistas. 

Quando o estudante participar de atividades de extensão que não estejam previstas 

neste projeto pedagógico, a integralização dos créditos se dará por meio da apresentação da 

documentação comprobatória ao PRAExt, que deverá analisá-la para aprovação. 

Caso haja disponibilidade, os estudantes poderão participar de atividades curriculares 

de extensão em outros departamentos, preferencialmente em atividades multidisciplinares 

dentro das linhas temáticas do campus. 

 

 

5.7 FORMAÇÃO HUMANÍSTICA 

 

Conforme as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação Regulares da 

UTFPR - Resolução COGEP/UTFPR nº 142, de 25 de fevereiro de 2022 (UTFPR, 2022a), 

a estrutura curricular deve estabelecer a formação humanística dos egressos, a ser composta 

pelas áreas de ciências humanas, de ciências sociais aplicadas, linguística, letras e artes, 

podendo incluir também, a área de atividade física, saúde e qualidade de vida.  

Ainda segundo a Resolução COGEP/UTFPR nº 142, de 25 de fevereiro de 2022, as 

unidades curriculares que compõem o ciclo de humanidades a serem cursadas pelos 

discentes, devem corresponder, no mínimo, a 10 % da carga horária total destinada às 

unidades curriculares do curso (UTFPR, 2022a).  

A carga horária destinada às unidades curriculares (obrigatórias e optativas) do 

curso superior de Tecnologia em Alimentos é de 2400 horas. Logo, para o ciclo de 

humanidades a carga horária mínima é de 240 horas. Para atender a essa exigência, o curso 

superior de Tecnologia em Alimentos estabeleceu carga horária de 270 horas de unidades 

curriculares do ciclo de humanidades, sendo 225 horas distribuídas em unidades curriculares 

ao longo da matriz e 45 horas em unidades curriculares de livre escolha do discente, listadas 

no Quadro 10. A distribuição das unidades curriculares do ciclo de humanidades é 

apresentada no Quadro 79. 
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Quadro 79 - Distribuição das unidades curriculares do ciclo de humanidades.  

Área Unidades curriculares CH [h] 

% da CH em relação 

à CH do Ciclo de 

humanidades 

Administração 
Administração 60 

44,44 
Empreendedorismo Tecnológico 60 

Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 

Introdução à Tecnologia em 

Alimentos 
30 11,11 

Engenharia de Produção 
Biossegurança e Instrumentalização 

laboratorial 
30 11,11 

Linguística, letras e artes Leitura e Escrita Acadêmica 45 16,66 

Carga horária do ciclo de humanidades a ser cumprida com livre 

escolha do aluno 
45  16,66 

TOTAL 270 

11,25 % da CH total 

das unidades 

curriculares 

*CH - Carga Horária 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

As unidades curriculares atribuídas ao ciclo de humanidades têm seus Resultados 

de Aprendizagem voltados a formação humanística dos discentes. Especificamente a 

unidade curricular de Introdução à tecnologia de alimentos aborda a vida acadêmica, o papel 

do estudante e o curso de tecnologia em alimentos, e ainda o perfil, função social e atuação 

local e global do tecnólogo em alimentos. Já a unidade curricular de Biossegurança e 

instrumentação laboratorial, além dos aspectos técnicos inerentes à unidade curricular, 

envolve as normas de segurança em laboratórios, incluindo as boas práticas 

comportamentais e a utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva, 

proporcionando ao discente o saber-ser necessário para o trabalho em um ambiente de risco, 

como os laboratórios da área de alimentos. 

 

 

5.8 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

O estágio curricular supervisionado é regulamentado em âmbito nacional pela LEI 

nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008). Já no âmbito da UTFPR está 

regulamentado pela Resolução Conjunta n° 01/2020 de 02 de junho de 2020, Regulamento 

dos Estágios Curriculares Supervisionados dos Cursos de Bacharelado, dos Cursos 

Superiores de Tecnologia e dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

da UTFPR (UTFPR, 2020c), pela Resolução COGEP/UTFPR nº 142, de 25 de fevereiro de 
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2022 (UTFPR, 2022a), e pela Instrução Normativa Conjunta COEAL-MD e COALM-

MD/UTFPR nº 1, de 02 de setembro de 2021(UTFPR, 2021b). Estas regulamentações visam 

à preparação para o trabalho produtivo de discentes que estejam frequentando o ensino 

regular, podendo ser desenvolvido de duas formas:  

 

I. Obrigatório: realização a partir do terceiro período do curso, com carga horária 

mínima de 360 horas; Parágrafo único: É permitido ao aluno realizar o estágio 

curricular obrigatório em até duas empresas, sendo necessário, no mínimo, o 

cumprimento de 120 horas em uma delas. 

II. Não obrigatório: realização a partir do segundo período do curso e não apresenta 

carga horária mínima. 

 

 Conforme Art. 4° da Resolução supracitada o estágio tem como objetivos:  

 

I. Oportunizar o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular;  

II. Promover o desenvolvimento do aluno para a vida cidadã e para o trabalho;  

III. Facilitar a futura inserção do aluno no mundo do trabalho;  

IV. Promover a articulação da UTFPR com o mundo do trabalho;  

V. Facilitar a adaptação social e psicológica do aluno à sua futura atividade profissional;  

VI. Complementar as competências e habilidades previstas no perfil do egresso.  

 

 Os estágios podem ser realizados nas seguintes modalidades: 

 

I. Estágio em uma Unidade Concedente de Estágio (UCE) sediada no Brasil ou no 

exterior;  

II. Estágio em que a própria UTFPR é a UCE;  

III. Como bolsista ou aluno voluntário em programas ou projetos de pesquisa, extensão, 

inovação e desenvolvimento tecnológico, bem como em projetos em andamento no 

hotel tecnológico e/ou em outras atividades de pré-incubação da UTFPR e Programas 

de Educação Tutorial, realizada a partir do terceiro período, desde que atendam à 

área de formação profissional;  
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Parágrafo único: Exclui-se do item III as atividades de extensão desenvolvidas para 

a integralização do curso. 

 

IV. Atividade profissional correlata ao curso na condição de empregado, realizada a 

partir do terceiro período, devidamente registrado, autônomo, produtor rural ou 

empresário, desde que atendam à área de formação profissional;  

V. Validação de atividade profissional correlata ao curso como Estágio Obrigatório, 

realizada a partir do terceiro período, com a carga horária equivalente ou superior a 

360 horas, observando as condições definidas pelo Colegiado de curso para a 

validação; 

VI. Validação de estágio realizado fora do país dentro de programas de intercâmbio 

universitário, realizada a partir do terceiro período, obedecem aos procedimentos da 

universidade de destino e devem observar as condições estabelecidas pela 

Coordenação do Curso. 

 

As formalizações do estágio via convênios são realizadas pelo Departamento de 

Estágios e Cursos de Extensão (DEPEC) ou pela Divisão de Estágios e Empregos (DIEEM) 

e as informações sobre coordenação, supervisão, orientação e avaliação no processo de 

estágio são acompanhadas pelo Professor Responsável pela Atividade de Estágio (PRAE), 

designado pela Coordenação de Curso.  

Conforme definido pela Norma Complementar para o Estágio Curricular 

Obrigatório do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos (UTFPR, 2020c), a definição 

do orientador será feita por ordem estabelecida pelo PRAE, de forma que as orientações 

fiquem igualmente distribuídas entre os docentes do Departamento Acadêmico de Alimentos 

(DAALM). Esta sequência poderá ser alterada nas seguintes situações:   

I. Quando o professor candidato a orientação se considerar não competente para a 

orientação na área específica;  

II. Quando um aluno solicitar um orientador específico, o qual deverá ser previamente 

aprovado pelo PRAE e com parecer positivo do orientador. 

 

O Processo de orientação do estágio é balizado pela na Resolução Conjunta no 01, 

de 02 de junho de 2020 (UTFPR, 2020c), que estabelece o acompanhamento do estágio de 

forma permanente na relação professor orientador – estagiário. Outras definições para a 
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relação orientador/estagiário são preconizadas pela Instrução Normativa Conjunta COEAL-

MD e COALM-MD/UTFPR nº 1, de 02 de setembro de 2021 (UTFPR, 2021b). 

No curso superior de Tecnologia em Alimentos, algumas ações visam a integração 

do curso com o mundo do trabalho, tais como: 

 

I. Incentivo a participação dos egressos em eventos promovidos pelo curso; 

II. Visitas do PRAE ou corpo docente para prospecção de novas parcerias de estágio 

para discentes do curso; 

III. Divulgação constante de vagas de estágios disponíveis em empresas da área de 

formação profissional. 

 

 

5.9 QUADRO SÍNTESE DA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO 

 

No Quadro 80 é apresentada a síntese da distribuição da carga horária das unidades 

curriculares ao longo do curso, incluindo as unidades curriculares obrigatórias, optativas e 

extensionistas. 
 

 
Quadro 80 - Síntese da distribuição da carga horária (CH) do curso. 

 

Distribuição da Carga Horária na Matriz Curricular Carga Horária (h) 

CH em unidades curriculares obrigatórias 2325 

CH em unidades curriculares optativas 75 

CH em unidades curriculares eletivas 00 

CH em componentes curriculares de Extensão obrigatórias 285 

CH em componentes curriculares de Extensão optativas 00 

CH em componentes curriculares de Extensão eletivas 00 

CH destinada ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso  00 

CH destinada ao Estágio Obrigatório 360 

Carga horária relativa às Atividades Complementares 00 

CARGA HORÁRIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 2760 

Carga Horária total de EaD  420 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 285 

Carga Horária total no Ciclo de Humanidades 270 

Fonte: Autoria própria (2022). 
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5.10 PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

As unidades curriculares foram construídas a partir da definição de Temas de 

Estudos. Com estes foi possível definir Resultados de Aprendizagem observáveis e 

mensuráveis, seguidos de Indicadores de Desempenho para o acompanhamento do processo 

de desenvolvimento dos resultados de aprendizagem.   

Com a construção de Resultados de Aprendizagem contextualizados na realidade 

do mundo do trabalho, derivados dos Temas de Estudos e relacionados aos diferentes 

Elementos de Competências, o corpo docente seleciona estratégias de ensino que promovem 

o aprendizado que deve ser atingido pelos discentes.  

 O processo de ensino e aprendizado propicia a aquisição das competências 

necessárias para o desempenho da atividade profissional pelos egressos, de maneira 

organizada e intencional.  

 

 

5.10.1 Metodologias de aprendizagem 

 

De acordo com a Resolução CNE/CP n°1 de 2021 do Conselho Nacional de 

Educação, o qual versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Profissional e Tecnológica, no Art. 2° é expresso que a “Educação Profissional e 

Tecnológica deve perpassar todos os níveis educacionais nacional, da cultura e da 

tecnologia, em consonância com a estrutura sócio-ocupacional do trabalho e as exigências 

da formação profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento”.   

Ainda, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e 

Tecnológica, no Capítulo II, em seu Art. 3°, inciso VII, cita-se como um dos princípios 

norteadores a “indissociabilidade entre educação e prática social, bem como entre saberes e 

fazeres no processo de ensino e aprendizagem, considerando-se a historicidade do 

conhecimento, valorizando os sujeitos do processo e as metodologias ativas e inovadoras de 

aprendizagem centradas nos estudantes”. 

Assim, além das metodologias tradicionais de ensino, o atual currículo do curso 

superior de Tecnologia em Alimentos sugere que metodologias ativas de ensino sejam 

adotadas pelos docentes do curso. Evidentemente, respeitando-se a autonomia do docente 

na escolha da metodologia mais adequada para a unidade curricular pela qual é responsável. 



105 
 

 
 

Partindo do princípio de que as unidades curriculares são constituídas por Resultados de 

Aprendizagem e que visam principalmente, mas não somente, o desenvolvimento cognitivo 

de aplicação, análise, avaliação e criação, destacam-se as metodologias de ensino passíveis 

de serem utilizadas (não excluindo outras que porventura possam ser criadas ou 

aprimoradas), e que estão alinhadas as competências esperadas para o egresso: 

 

• Project Based Learning (PBL) - a aprendizagem está baseada na identificação de 

uma situação (que não necessariamente se trataria de um problema, mas poderia ser 

uma oportunidade de intervenção), e a busca por soluções; 

• Sala de aula invertida - o estudante tem contato com a base teórica 

antecipadamente, com auxílio de TIC, e posteriormente em encontros presenciais, a 

discussão e aplicação dos conceitos são abordadas; 

• Laboratório rotacional - há a divisão de atividades entre as que são desenvolvidas 

em sala de aula, e as que são executadas em laboratório; 

• Rotação por estações - os estudantes são divididos em grupos, e passam por diversas 

etapas do processo, até a conclusão da atividade central; 

• Gamificação - o ensino está baseado em jogos; 

• Cultura maker - a busca de soluções para uma determinada demanda resulta em uma 

atividade prática com execução de experimentos, ou construção de protótipos e afins; 

• Aprendizado por problemas - o aprendizado acontece buscando-se soluções para 

um determinado problema apresentado. 

  

O uso das metodologias supracitadas, ou de outras metodologias classificadas como 

metodologias ativas, promove a aprendizagem significativas, colocando o aluno como 

protagonista do processo de ensino-aprendizagem e o docente como mediador neste 

processo.  Desta forma possibilita além do desenvolvimento do saber fazer, também o saber 

agir e o saber ser, que são primordiais para o exercício das atividades profissionais como 

tecnólogos em alimentos.  

No mundo do trabalho destaca-se o profissional que possui autonomia de 

aprendizado e autorregulação, e que além do saber técnico científico desenvolva as 

habilidades interpessoais (soft skills). Estas habilidades são abordadas neste projeto 

pedagógico constituindo as competências, os elementos de competências e os resultados de 

aprendizagem. Como exemplo citamos o senso crítico, integridade científica, 
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responsabilidade, autonomia, criatividade, atitude cooperativa, atitude empreendedora, 

atitude respeitosa e comunicação eficaz.   

No currículo por competências, é primordial que os estudantes aprendam a 

mobilizar, integrar e transferir conhecimentos na resolução de situações-problema 

complexas, que será assegurado nas unidades curriculares (Projeto Integrador) que são 

certificadoras das competências do egresso.  Sendo cada unidade curricular certificadora de 

uma competência que o estudante mobilizou e internalizou anteriormente, abordando 

situações problemas autênticos no contexto da Tecnologia de Alimentos.  

 

 

5.10.2 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TICs) no processo de 

ensino aprendizagem 

 

As unidades curriculares ofertadas no curso superior de Tecnologia em Alimentos 

da UTFPR, campus Medianeira, podem ser amparadas por meio da adoção de recursos 

tecnológicos que auxiliam na execução do Projeto Pedagógico do Curso.  Entre estes 

recursos destaca-se o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, mantido 

oficialmente pela instituição, exercendo um importante papel na interação docente/ discente 

e no uso de novas metodologias de ensino e avaliação.    

Atividades remotas podem ser utilizadas nas diversas unidades curriculares 

previstas, onde a interação docente e discentes ocorre por meio de encontros presenciais on-

line. Institucionalmente, disponibiliza-se o sistema de web conferência hospedado na 

infraestrutura da UTFPR (Webconf-UTFPR), possibilitando o encontro síncrono entre 

professores e alunos.  

Destaca-se também a adoção institucional das ferramentas da empresa Google que 

faz parte do pacote Google Suit. Dentre as ferramentas disponíveis nesta plataforma estão o 

Meet, como ferramenta alternativa ao Webconf-UTFPR, e o Classroom como alternativa ao 

Moodle.   

A adoção de TIC no processo de ensino-aprendizagem proporciona a aplicação de 

metodologias ativas, ou mesmo a potencialização destas. Uma das metodologias ativas que 

utiliza TIC é a Sala de Aula Invertida, outras ainda, como a Aprendizagem Baseada em 

Problemas ou em Times podem ter suas experiências otimizadas com a associação de 

programas computacionais e softwares que auxiliem os alunos na resolução de problemas. 
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As TICs podem ser utilizadas nas aulas presenciais, porém são imprescindíveis para 

o desenvolvimento das atividades em EaD. Nesse contexto, a autonomia do aluno é 

incentivada, uma vez que ele detém o controle parcial do ritmo de estudo. Alguns alunos 

poderão acelerar o processo de ensino-aprendizagem, ao passo que outros poderão avançar 

em ritmo menor, revisando os conteúdos quando assim julgarem necessário, e evoluindo 

com maior solidez.  

Também é importante mencionar que as TIC podem ampliar o rol de ferramentas 

pedagógicas utilizadas tanto em sala de aula, quanto em atividades vinculadas a extensão. 

Dessa maneira, o processo de construção do conhecimento e posterior envolvimento da 

comunidade externa pode se tornar mais atrativo e acessível quando as TIC são empregadas. 

Ainda nesse contexto, o aluno se coloca em posição ativa no processo, buscando soluções 

inovadoras para as demandas que lhe são apresentadas, usando sua expertise em TIC e 

chegando a níveis mais elevados das operações cognitivas, como a aplicação, análise, 

avaliação, e por fim, a criação.  

 

 

5.10.3 Processos de avaliação 

 

Distingue-se a avaliação e o acompanhamento do processo de ensino e 

aprendizagem sob duas perspectivas: (a) do desempenho individual do discente; e, (b) do 

desempenho geral ou conjunto da turma na unidade curricular (visando identificar o índice 

de reprovação/retenção nas unidades curriculares e evasão no curso).  Sendo a evasão tratada 

de forma conjunta entre as Coordenações de Cursos, NDE (Núcleo Docente Estruturante) e 

NUAPE (Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil), no que 

diz respeito à análise das informações e as propostas de ações para mitigar 

retenções/reprovações nas unidades curriculares e a evasão no curso. 

Com relação à avaliação individual do discente, o Regulamento da Organização 

Didático Pedagógica dos Cursos de Graduação da UTFPR (RODOP) (UTFPR, 2019b) 

estabelece critérios para a avaliação do rendimento dos discentes, que envolve nota e 

frequência.   

 

• Frequência: é obrigatória a presença do aluno nos ambientes em que se desenvolve 

o processo ensino-aprendizagem, no mínimo em 75 % (setenta e cinco por cento) em 
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cada unidade curricular e ainda, outras condições conforme o RODOP. Para casos 

de unidades curriculares com carga horária em EaD as atividades assíncronas não 

contabilizam a frequência mínima. Para efeito de verificação de frequência, não há 

abono de faltas, exceto para os casos previstos em lei. 

• Avaliação do Aproveitamento Acadêmico: Para efeito de avaliação do 

aproveitamento acadêmico, as notas são expressas em escala numérica de 0 (zero) a 

10 (dez), permitida unicamente a fração de 0,1 ponto. 

  

São aprovados nas unidades curriculares, os discentes com nota final igual ou 

superior a 6,0 (seis) e que possuam no mínimo 75 % de frequência, ou nota final igual ou 

superior a 8,0 (oito) e que possuam no mínimo 50 % de frequência.  

Com base no RODOP e considerando o currículo por competências, os processos 

avaliativos são desenvolvidos: 

• A partir das metodologias emergentes de ensinar e de aprender; 

• Para reorientar a prática docente; 

• Para conscientizar os educandos sobre a condução de seu percurso de 

aprendizagem; 

• Para construir propostas teóricas, metodológicas e instrumentais de avaliação 

diagnóstica, contínua e formativa que considere a realidade educacional, 

demonstrando coerência e compromisso com o processo de aprendizagem e com os 

processos/instrumentos de acompanhamento, mediação, diálogo e intervenção 

mútua entre ensino e aprendizagem; 

• Para reconstruir os instrumentos de avaliação, a fim de que os alunos sejam 

acompanhados constantemente, em função dos conhecimentos que tenham sido 

capazes de internalizar conforme descrito no PDI 2018-2022 (UTFPR, 2017). 

 

Segundo Biggs (2011) em Projetos Pedagógico de cursos que enfatizam o 

desenvolvimento de competências, a lógica de avaliação supõe a existência de um 

alinhamento entre objetivos de aprendizagem da unidade curricular, atividades de ensino e 

de aprendizagem desenvolvidas e avaliação dos resultados de aprendizagem. 

 Nesta perspectiva, do currículo por competências adotado neste curso o processo 

de avaliação engloba uma série de procedimentos, incluindo os instrumentos de medidas 

convencionais, mas sempre intencionando o desenvolvimento das competências nos 
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discentes. 

Os instrumentos convencionais de avaliação, em geral, medem conhecimentos 

factuais, conceituais e procedimentais relacionados com a capacidade de recordar, 

compreender e aplicar os conhecimentos adquiridos, e se relacionam com o ‘saber-fazer’, e 

normalmente são centrados no professor.  Além destes, é utilizado instrumentos que 

exploram processos cognitivos mais complexos como analisar, avaliar e criar, que são 

influenciados pelo ‘saber-ser’ e ‘saber-agir’.  Neste processo, além do resultado final, ocorre 

uma observação mais sistematizada do processo de ensino e aprendizagem, valorizando todo 

o processo e a interação entre os discentes e do discente com os docentes, que tem o papel 

de orientá-los na autoavaliação e autorreflexão sobre suas próprias aprendizagens, utilizando 

para isso descrições qualitativas das aprendizagens.  

De acordo com Scallon (2015), a observação da progressão dos alunos através de 

avaliações da dimensão formativa, pode subsidiar os julgamentos feitos no final de um ciclo 

de formação (nas avaliações somativas e certificadoras), entendendo que esse ciclo pode ser 

considerado como o final de uma unidade curricular, ou o final do desenvolvimento de uma 

competência.  Nesse sentido, as unidades curriculares do curso Tecnologia em Alimentos 

apresentam em seu plano de ensino técnicas de avaliação diagnóstica, que tem por objetivo 

identificar a relação entre fatores que incidem na aprendizagem; formativa, que informa a 

discentes e docentes sobre o andamento do processo de aprendizagem ao final de cada etapa 

de aprendizagem; somativa, que determina um juízo avaliativo representando em geral por 

uma nota; e certificativa, que requer uma apreciação pública com emissão de certificado ou 

diploma.     

As característica que discentes com necessidade específicas (altas 

habilidades/superdotação ou algum grau de deficiência cognitiva, ou transtornos globais do 

desenvolvimento) apresentam, requerem dos docentes e da UTFPR um tratamento 

especializado e adequado, levando em consideração os conceitos expressos pela Lei 

Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) n0 13.146 de 06/07/2017 (BRASIL, 

2015), e o Programa Incluir, de Acessibilidade na Educação Superior, da Secretaria de 

Educação Continuada,  Alfabetização, Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação. 

De acordo com a LBI, é preciso identificar o tipo de apoio e as adequações necessárias aos 

estudantes, por exemplo: acessibilidades (arquitetônica, atitudinal, nas comunicações, 

digital, instrumental, pedagógica, programática e nos transportes), compra de equipamentos 

(tecnologias assistivas), tempo necessário com o professor, tempo adicional na realização de 
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atividades de aprendizagem, tutoria, monitoria e sala multifuncional.   

Os discentes que apresentam necessidades especiais comprovadas são 

acompanhados pelos responsáveis pelas ações de inclusão, do Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão (NAI), garantindo que todos tenham o direito e aceso à educação e aos serviços 

oferecidos pela universidade.  Nesse sentido, o Campus Medianeira conta em seu quadro 

funcional com tradutor/intérprete de Libras, que pode ser requisitado por discentes com 

deficiência auditiva/surdez e/ou docentes durante a realização de atividades, ampliação de 

fonte de materiais acadêmicos, provas com contraste (cores) e tecnologias assistivas, tais 

como teclado em braile, ampliador de textos/imagens e softwares de leitura. Em todos os 

casos, a presença do guia-intérprete ou tutor sempre depende da necessidade do 

estudante.  Com relação às adaptações, modificações e ajustes necessários de locomoção e 

acessibilidade, o Campus Medianeira está em constante adequação das instalações atuais 

para as pessoas com necessidades específicas, e as novas instalações já são projetadas de 

acordo com a LBI e Norma Brasileira (NBR) 9090 (BRASIL, 2015; BRASIL, 2021). 

 

 

6. ARTICULAÇÃO COM OS VALORES, PRINCÍPIOS E POLÍTICAS DE 

ENSINO DA UTFPR 

 

6.1 DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 

 

A matriz curricular do curso superior de Tecnologia em Alimentos foi elaborada na 

perspectiva das competências, prevendo a mobilização de conhecimentos, valores, atitudes 

e experiências na resolução de problemas estruturados relacionados às tarefas profissionais 

ou de formação geral. Portanto, a articulação entre teoria e prática é evidenciada por meio 

de ações e práticas curriculares durante todo o decorrer do curso. Três unidades curriculares 

certificadoras das competências previstas na formação do egresso foram criadas e o design 

de todas as unidades curriculares na perspectiva do desenvolvimento dessas competências 

encontra-se alinhado ao mapeamento dos elementos de competência apresentado na Figura 

5. De acordo com o exposto no item 5.5 pode-se visualizar a articulação entre a teoria e 

prática como parte fundamental para a construção da matriz curricular do curso. 

Ainda, na matriz curricular estão previstas 573 horas práticas inseridas nas cargas 

horárias de diversas unidades curriculares obrigatórias que serão realizadas na forma de 
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experimentos em laboratórios, resolução de situações-problemas reais e simuladas, visitas 

técnicas em empresas da área, estágio curricular e ainda, a Metodologia de Ensino Inovador 

(MEI-U), por intermédio da unidade curricular de Projetos Inovadores Aplicados (PIA) de 

caráter optativo.  

O MEI-U consiste em uma metodologia estruturada a partir do desenvolvimento de 

soluções de problemas reais, oriundos do setor produtivo e da sociedade em geral, por grupos 

multidisciplinares de alunos de graduação da UTFPR, sob a coordenação de um grupo de 

professores. É um ambiente de aprendizagem onde estudantes e professores aprendem em 

conjunto, provocando no aluno a aplicação de competências técnicas (hard skills) e o 

desenvolvimento de competências socioemocionais (soft skills), transferindo para a 

sociedade o conhecimento desenvolvido dentro da UTFPR, em caráter extensionistas. O 

objetivo é apresentar ao aluno a realidade de uma empresa, instituição ou órgão público, 

explicitar a abordagem multidisciplinar na solução de problemas e desenvolver a capacidade 

de inovação. Os discentes do curso superior de Tecnologia em Alimentos poderão participar 

desta unidade curricular em caráter optativo. 

Além das unidades curriculares, o discente pode aprofundar a aplicação dos 

conhecimentos teóricos e práticos em atividades desenvolvidas como estágios, projetos de 

iniciação científica, de iniciação tecnológica e inovação e de extensão.  

 

 

6.2 DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

A Resolução CNE/CP n° 1, de 5 de janeiro de 2021 (BRASIL, 2021) que define as 

diretrizes curriculares nacionais gerais para educação profissional e tecnológica, no terceiro 

parágrafo podemos encontrar a definição de competência, sendo esta: “a capacidade pessoal 

de mobilizar, articular, integrar e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes, 

valores e emoções que permitam responder intencionalmente, com suficiente autonomia 

intelectual e consciência crítica, aos desafios do mundo do trabalho. 

O desenvolvimento das competências previstas no perfil do egresso e que se 

desdobram em elementos de competência (Quadros de 13, 14 e 15) é gerenciada por meio 

da matriz de competências do curso (Figura 5).  O design das unidades curriculares permite 

a definição de Temas de Estudo, Resultados de Aprendizagem observáveis e mensuráveis e 

Indicadores de Desempenho. As unidades curriculares estão alinhadas com os elementos de 
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competências, de modo que é possível analisar de forma sistemática o desenvolvimento de 

cada competência uma vez que estão evidenciados os recursos mobilizados no processo de 

aprendizagem do estudante. 

Os processos de ensino e aprendizagem são alinhados, permitindo a utilização 

intencional de diferentes tipos de metodologias de ensino-aprendizagem.  

 

 

6.3 DESENVOLVIMENTO DA FLEXIBILIDADE CURRICULAR 

 

Como citado no item 3 deste documento a flexibilidade curricular do curso superior 

de Tecnologia em Alimentos é dividida em duas categorias, sendo elas, Vertical e 

Horizontal. 

Dentro do âmbito das ações Verticais, a partir do terceiro período o discente poderá 

realizar o estágio curricular obrigatório, com carga horária mínima de 360 horas, podendo o 

estágio ser estendido. A não existência de pré-requisitos para unidades curriculares 

permitindo a flexibilização da grade curricular aos discentes foi adotada como ação 

pedagógica dentro da categoria Vertical. Ainda nesta categoria, a participação em unidades 

curriculares com caráter extensionistas obrigatórias permite aos discentes levar o 

conhecimento acadêmico à diferentes comunidades e de forma variada. Por fim, a 

participação em unidades curriculares optativas, tanto no ciclo de humanidades quanto no 

ciclo profissionalizante específico, previstas para o sexto período, possibilita a escolha pelo 

discente de unidades curriculares que melhor se enquadram em seus objetivos profissionais. 

Já para a categoria de ações horizontais, que se caracteriza pelo conjunto de 

atividades não previstas no currículo e que visam complementar a formação regular discente, 

é ofertado àqueles que se encontram no quinto e sexto períodos a oportunidade de cursar a 

unidade curricular de Projeto Inovadores Aplicados (PIA). Nesta unidade curricular grupos 

multidisciplinares são formados por alunos de diversos cursos atuam na resolução de 

problemas reais do mundo do trabalho em parceria com indústrias e instituições externas. 

Além disso, o discente conta com uma diversidade de possibilidade como: projetos de 

extensão extracurriculares; atividades de pesquisa nos moldes do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Tecnológica (PIBIT); Estágio não obrigatório em indústrias ou mesmo nos laboratórios da 

UTFPR; Participação de projetos incubados na Incubadora de Inovações Tecnológicas da 
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UTFPR – Campus Medianeira. 

 

 

6.4 DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE ACADÊMICA 

 

A mobilidade acadêmica é o processo que possibilita o afastamento por um período 

pré-determinado em outra Instituição de Ensino Superior signatária de acordo de Mobilidade 

Acadêmica ou em outro Campus da própria Instituição, com o objetivo de complementar e 

ampliar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais. 

A mobilidade acadêmica está institucionalizada na UTFPR pelo Programa de 

Mobilidade Estudantil (PME), que tem como objetivo propiciar a mobilidade acadêmica de 

estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação.  O programa está embasado 

no Art. 5 das Diretrizes Curriculares para os Cursos de graduação da UTFPR (UTFPR, 2018) 

e é regido por regulamento próprio, abrangendo tanto a Mobilidade Estudantil Nacional 

(Inter campi e entre diferentes instituições) quanto a Mobilidade Estudantil Internacional.  

A mobilidade Acadêmica no Campus Medianeira da UTFPR é intermediada pelo 

Departamento de Relações Interinstitucionais (DERINT-MD), responsável pela promoção e 

a facilitação de informações e procedimentos para os programas de mobilidade acadêmica 

nacional e internacional dentro da comunidade acadêmica. 

Na grade curricular do curso superior de Tecnologia em Alimentos temas 

relacionados a mobilidade acadêmica e internacionalização são tratados na unidade 

curricular Introdução à Tecnologia de Alimentos, ofertada aos acadêmicos do primeiro 

período do curso. As atividades de organização e fomento são realizadas por um(a) 

professor(a) que ocupa a função de Professor(a) Responsável pelas Atividades de 

Internacionalização (PRA-Int). 

Os dados referentes a mobilidade nacional e internacional, assim como documentos 

e mecanismos necessários ao seu desenvolvimento estão descritos nas subseções a seguir.  

  

 

6.4.1 Mobilidade Estudantil Nacional (MEN) 

  

A Mobilidade Estudantil Nacional (MEN) tem por objetivo promover o intercâmbio 

entre estudantes da UTFPR e de Universidades Federais e Estaduais conveniadas. Estão 
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aptos a participar da MEN os estudantes da UTFPR regularmente matriculados em cursos 

de graduação que tenham integralizado todas as unidades curriculares previstas para o 

primeiro ano ou primeiro e segundo semestres letivos do curso, e possuam, no máximo, uma 

reprovação por período letivo (UTFPR, 2011). 

Para possibilitar o intercâmbio nacional, a UTFPR possui convênios com 

Instituições Federais do Ensino Superior e Instituições de Ensino Superior do Estado do 

Paraná, as quais foram signatárias de acordos com a Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais do Ensino Superior (ANDIFES) e com a Secretaria da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (SETI) do estado do Paraná, respectivamente. 

  

 

6.4.2 Mobilidade Estudantil Internacional (MEI) 

 

A MEI é o processo que possibilita o afastamento temporário do estudante para 

estudo em instituições estrangeiras conveniadas, prevendo que a conclusão do curso se dê 

na UTFPR. Ela se destina a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação 

da UTFPR (exceto aqueles cujo ingresso se deu por meio de programas de cooperação), que 

estejam matriculados no mínimo no período correspondente à metade do curso, e que 

apresentem coeficiente de rendimento igual ou superior a 0,65. Também é necessário 

comprovar proficiência no idioma do país receptor ou na língua de instrução da instituição 

receptora, exceto quando for o português (UTFPR, 2014).  

A UTFPR possui cooperação acadêmica com trinta países, de diferentes 

continentes: Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, Chile, 

Chipre, Colômbia, Cuba, Dinamarca, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, 

Irlanda, Itália, Japão, México, Moçambique, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Reino 

Unido, Romênia, Suécia, Turquia e Ucrânia. Estes acordos resultaram na participação em 

unidades curriculares do curso superior de Tecnologia em Alimentos de discentes do 

Instituto Politécnico de Bragança (IPB), de Portugal, Universidad Nacional de Misiones 

(UNAM), da Argentina, e Universidad Nacional de Caaguazú, do Paraguai.  

Ainda, a UTFPR participa do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação 

(PEC-G), administrado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 

(SESu/MEC) em conjunto como o Departamento Cultural do Ministério das Relações 

Exteriores (DC/MRE), que se destina à formação e qualificação de estudantes estrangeiros 
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por meio de oferta de vagas gratuitas em cursos de graduação em Instituições de Ensino 

Superior (IES) brasileiras. O PEC-G constitui-se num conjunto de atividades e 

procedimentos de cooperação educacional internacional, preferencialmente com os   países 

em desenvolvimento, com base em acordos bilaterais vigentes, e caracteriza-se pela 

formação do estudante estrangeiro em curso de graduação no Brasil e em seu retorno ao país 

de origem, ao final do curso.   

Além dos convênios vigentes, a UTFPR busca instituir novas parcerias, contando 

com o apoio do Escritório de Relações Internacionais (ERI), que tem como objetivo apoiar 

as relações entre a UTFPR e outras instituições de ensino superior e estabelecer acordos 

acadêmicos, científicos e tecnológicos com universidades estrangeiras. 

Estes acordos de cooperação também proporcionam a mobilidade internacional 

entre docentes. Neste contexto, destaca-se a interação com o Instituto Politécnico de 

Bragança, situado em Portugal. Nesta parceria, professores do Departamento Acadêmico de 

Alimentos da UTFPR, campus Medianeira, têm participado de maneira contínua de 

trabalhos acadêmicos de dupla-diplomação, pesquisas científicas, eventos científicos e 

visitas técnicas.  

  

 

6.4.3 Mobilidade Estudantil Inter campi 

  

A Mobilidade Estudantil Inter campus tem por objetivo possibilitar o afastamento 

temporário dos estudantes matriculados de um campus da UTFPR, denominado campus de 

origem, para outro campus da UTFPR, denominado campus de destino, com a finalidade de 

complementar e/ou ampliar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais. Estão aptos 

a participar da Mobilidade Estudantil Inter campus os estudantes da UTFPR regularmente 

matriculado ou trancado em qualquer curso de graduação da UTFPR e que tenha 

integralizado com êxito, no ato da solicitação, todas as unidades curriculares previstas para 

o primeiro ano ou primeiro e segundo semestres letivos do curso de origem (UTFPR, 2014). 

 

 

6.5 DESENVOLVIMENTO DA INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

De acordo com a Resolução nº 54/2019 - COGEP, a internacionalização dos cursos 
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de graduação compreende o conjunto de ações empreendidas pela gestão do curso junto às 

instituições de ensino estrangeiras, que resultem em mobilidade acadêmica de estudantes e 

docentes, por meio de atividades de estágio, dupla diplomação, desenvolvimento de projetos 

conjuntos, realização de seminários e outras atividades que contribuam para a ampliação das 

parcerias internacionais. 

A UTFPR desenvolve a internacionalização a partir de programas e convênios com 

diversas universidades do exterior, conforme descrito no item 6.4.2. 

 

 

6.6 DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO 

 

No curso superior de Tecnologia em Alimentos há possibilidade de 

desenvolvimento de projetos de pesquisa tanto na área básica quanto aplicada. Na área 

básica, é possível ao aluno realizar atividades em projetos de pesquisa nas áreas de 

matemática, física, química e humanas. Por sua vez, as unidades curriculares técnicas 

específicas contemplam os setores produtivos alimentícios e permitem ao aluno o 

desenvolvimento de projetos nas mais diversas áreas da tecnologia de alimentos. 

 Os alunos também têm a possibilidade de participarem de programas institucionais 

de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica, tais como o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e PIBIC - Ações Afirmativas (PIBIC-AF), e o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação (PIBITI), bem como 

de Programas de Voluntariado em Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica e Inovação 

(PVICT). Devido ao perfil dos discentes do curso superior de Tecnologia em Alimentos, que 

trabalham durante o dia, inclusive a maioria na área de alimentos, procura-se, sempre, 

estimular a realização destas atividades. Tanto o número de bolsistas e voluntários quanto 

os projetos de pesquisa em vigência coordenados pelos docentes são controlados pela 

Diretoria de Pesquisa (DIREPQ) da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UTFPR. 

Nos últimos anos, os professores da formação específica têm homologado os projetos de 

pesquisa nas plataformas da UTFPR (14 projetos em 2018, 17 projetos em 2019, 07 projetos 

em 2020 e 06 projetos em 2021). 

O Campus Medianeira da UTFPR oferta sete cursos de pós-graduação Stricto 

Sensu, a saber, três acadêmicos e quatro profissionais. Dentre os acadêmicos, o Programa de 
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Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos (PPGTA), multicampi com o Campus Campo 

Mourão, está diretamente correlacionado com a área de formação do egresso do curso 

superior de Tecnologia em Alimentos. Segundo a Resolução do COGEP/ UTFPR que dispõe 

sobre as Diretrizes para os Cursos de Graduação Regulares da UTFPR “Quando um Campus 

oferecer curso(s) de pós-graduação Stricto sensu na mesma área de formação de um curso 

de graduação, as estratégias para integração com unidades curriculares da pós-graduação 

e/ou com as atividades de pesquisa desses programas deverão estar explicitadas no Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação”. O Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu prevê 

que as unidades curriculares podem ser ofertadas a um participante externo, desde que com 

critérios definidos em Resolução Específica do Programa. O Regulamento entende por 

alunos externos, alunos de graduação da UTFPR ou Instituição de Ensino Superior 

conveniada, alunos de Pós-Graduação Stricto Sensu de outros Programas da UTFPR ou de 

outras instituições e profissionais portadores de diploma de nível superior. Desta forma, o 

aluno do curso superior de Tecnologia em Alimentos poderá, a seu critério, cursar unidades 

curriculares no PPGTA para enriquecimento curricular. 

Anualmente, a UTFPR organiza o Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica 

– SICITE, o qual é um evento realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – 

PROPPG em conjunto com as DIRPPGs e o Comitê Interno PIBIC/PIBITI da UTFPR. O 

objetivo do SICITE é oferecer uma oportunidade para que pesquisadores e alunos 

apresentem e divulguem os trabalhos de iniciação científica e iniciação tecnológica e 

inovação desenvolvidos nos 13 campi da UTFPR, no âmbito dos programas institucionais 

(PIBIC, PIBIC-AF, PIBITI, PIBIC-EM e PVICT).  

No âmbito do Departamento Acadêmico de Alimentos, tem sido organizado desde 

2011 o Simpósio de Alimentos (SIMALI), que se caracteriza pela realização de palestras e 

minicursos e, desde 2015, atrelou-se a este evento a “Mostra Científica de Alimentos”, 

justamente para estimular que os docentes e discentes do campus Medianeira e de outros 

campi da UTFPR e instituições apresentem seus trabalhos científicos e tecnológicos. Neste 

caso, os trabalhos são completos (até 10 páginas), revisados por pares (docentes e alunos de 

pós-graduação) e publicados nos anais do evento, onde alguns trabalhos selecionados são 

apresentados oralmente. 
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7. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CURSO 

 

7.1 COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

A escolha do coordenador de curso é feita conforme a Resolução nº 145/2019 – 

COGEP, pelo diretor geral do campus a partir de lista tríplice elaborada pelo colegiado do 

curso superior de Tecnologia em Alimentos e encaminhada pela Diretoria de Graduação e 

Educação Profissional. O colegiado observa como requisitos mínimos para o exercício da 

função do Coordenador de Curso ser professor efetivo em regime de tempo integral ou 

dedicação exclusiva lotado no DAALM, ministrar e ter ministrado aulas no curso por no 

mínimo dois semestres letivos nos dois anos anteriores ao processo de escolha. O 

Coordenador de curso dedica uma carga horária de 20 horas semanais para tratar de assuntos 

pertinentes ao curso, atendendo discentes e docentes via e-mail (coalm-md@utfpr.edu.br), 

WhatsApp ((45) 3240-8062) e presencialmente em sala individualizada no bloco J. 

O Regimento dos campi da Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 

(Deliberação do COUNI nº 10/2009 de 25/09/2009), define que as coordenações dos cursos 

de tecnologias são subordinadas à Secretaria de Educação Profissional e Graduação 

Tecnológica.  O presente Regimento no Art. 28, define também as atribuições que competem 

ao coordenador de Curso, as quais são divulgadas pela Pró-Reitoria de Graduação e 

Educação Profissional (PROGRAD) no endereço: 

http://portal.utfpr.edu.br/estrutura/grad/competencias.  

A avaliação do coordenador de curso é feita pelos seus pares, por meio do Sistema 

de Avaliação Institucional. 

 

 

7.2 COLEGIADO DO CURSO 

 

O colegiado do curso superior de Tecnologia em Alimentos é estruturado conforme 

o Art. 4º da Resolução nº 103/2019 - COGEP, retificado em 27 de novembro de 2019 da 

seguinte forma: 

 

I.    coordenação do curso, na presidência; 

II.   professor(a) responsável pela atividade de estágio – PRAE; 

mailto:coalm-md@utfpr.edu.br
http://portal.utfpr.edu.br/estrutura/grad/competencias


119 
 

 
 

III. Professor(a) responsável pelas atividades de extensão – PRAExt;  

IV.  professor(a) responsável pelas atividades de internacionalização – PRAInt; 

V. professor(a) representante do colegiado de curso na Câmara Técnica do Conselho 

de Graduação e Educação Profissional (COGEP); 

VI. no mínimo, dois docentes eleitos pelos seus pares e seus respectivos suplentes 

que ministram aulas ou tenham atividades relacionadas com as áreas específicas do 

curso; 

VII. no mínimo, um docente eleito pelos seus pares ou indicado pelo coordenador de 

curso, que não se enquadre no item VIII e que ministre aulas no curso; 

VIII. até dois representantes discentes, regularmente matriculados no curso, com seus 

respectivos suplentes, indicado pelo órgão representativo dos alunos do curso, e na 

ausência deste, pelo coordenador do curso. 

 

As reuniões ordinárias ocorrem periodicamente, no mínimo duas vezes por 

semestre. Havendo necessidade, são realizadas reuniões extraordinárias. Todas as reuniões 

são registradas por ata e, assim como as portarias que designam seus membros, são 

arquivadas no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), no seguinte endereço eletrônico: 

http://sei.utfpr.edu.br/. Demais orientações sobre a organização, funcionamento e 

atribuições estão regulamentadas na resolução supracitada. 

 

 

7.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

 

O NDE do curso superior de Tecnologia em Alimentos é estruturado conforme o 

Art. 4º da Resolução nº 009/12-COGEP, de 13 de abril de 2012 da seguinte forma, pela 

Coordenação de Curso, como seu presidente e, no mínimo de 5 docentes pertencentes ao 

corpo docente do curso, com base no interesse e disponibilidade dos docentes.  

Reuniões ordinárias ocorrem periodicamente, no mínimo, duas vezes por semestre. 

Havendo necessidade, são realizadas reuniões extraordinárias. Todas as reuniões são 

registradas por ata e, assim como as portarias que designam seus membros, são arquivadas 

no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), no seguinte endereço eletrônico: 

http://sei.utfpr.edu.br/. Demais orientações sobre a organização, funcionamento e 

atribuições estão regulamentadas na resolução supracitada.  

http://sei.utfpr.edu.br/
http://sei.utfpr.edu.br/
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7.4 CORPO DOCENTE 

 

Nos Quadros 81 e 82 são apresentadas informações a respeito do corpo docente 

pertencente ao Departamento Acadêmico de Alimentos do Campus Medianeira. 

 

Quadro 81 - Corpo docente do Departamento Acadêmico de Alimentos (DAALM). 

Docente Graduação Titulação Regime de Trabalho* 

Aziza Kamal Genena Engenharia de Alimentos Doutorado DE 

Cristiane Canan 
Tecnologia em 

Industrialização de Carnes 

Doutorado DE 

Carolina Castilho Garcia Engenharia de Alimentos Doutorado DE 

Celeide Pereira Tecnologia de Laticínios Doutorado DE 

Daiane Cristina Lenhard Farias Engenharia Química Doutorado DE 

Deisy Alessandra Drunkler Farmácia e Bioquímica Doutorado DE 

Elciane Regina Zanatta Engenharia Química Doutorado DE 

Eliana Maria Baldissera Engenharia de Alimentos Mestrado DE 

Fábio Avelino Blublitz Ferreira Química de Alimentos Mestrado DE 

Flávio Ferreira Dias Farmácia Generalista Doutorado DE 

Gláucia Cristina Moreira Engenharia Agronômica Doutorado DE 

Ilton José Baraldi Engenharia Química Doutorado DE 

Marinês Paula Corso 
Tecnologia em 

Industrialização de Carnes 

Doutorado DE 

Nádia Cristiane Steinmacher Engenharia de Alimentos Doutorado DE 

Valdemar Padilha Feltrin Farmácia e Bioquímica Doutorado DE 

Rosana Aparecida da Silva Buzanello 
Tecnologia em 

Industrialização de Carnes 

Doutorado DE 

Sirley Laurindo Ramalho Medicina Veterinária Especialização DE 

Willian A. P. L. N. Terroso M. 

Brandão 

Tecnologia em Alimentos Doutorado DE 

*Dedicação Exclusiva. 

Fonte: Sistema de Recursos Humanos (UTFPR, 2022). 
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Quadro 82 - Resumo da titulação do corpo docente do Departamento Acadêmico de Alimentos 

Titulação Percentual 

Especialistas 5 % 

Mestres 10 % 

Doutores 85 % 

Total 100 % 

Fonte: Sistema de Recursos Humanos (UTFPR, 2022). 

 

 

8. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A avaliação institucional é um processo planejado e normatizado na UTFPR. A partir 

dos indicadores obtidos pelas avaliações, a gestão do curso define encaminhamentos para 

orientar a melhoria contínua da qualidade, eficiência, eficácia e publicidade, entendidas 

como princípios que agregam valor às atividades desenvolvidas pela Instituição conforme 

descrito no PDI 2018-2022 (UTFPR, 2017). 

O processo de avaliação institucional é composto por diversos instrumentos, tanto 

externos quanto internos, cujo acompanhamento, análise e feedback são realizados pela 

CPA. 

 

 

8.1 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

  

A CPA da UTFPR tem por finalidade o planejamento, o desenvolvimento, a 

coordenação e a supervisão da política de avaliação institucional. 

A CPA iniciou suas atividades em dezembro de 2004 (Deliberação COUNI nº 

8/2004) e, com a transformação de CEFET-PR em UTFPR, o seu regulamento foi atualizado 

pela Deliberação COUNI nº 13/2009 (UTFPR, 2009). A página da CPA na internet está 

disponível no endereço: http://portal.utfpr.edu.br/comissoes/permanentes/cpa. 

Sua estrutura é composta por uma comissão central e subcomissões em cada campus 

da instituição. A comissão central é integrada por docentes, técnicos administrativos, 

discentes e representantes da sociedade civil. As subcomissões são compostas por docentes, 

técnicos administrativos e discentes. Sendo presidente da subcomissão no campus também 

membro efetivo da comissão central.  

http://portal.utfpr.edu.br/comissoes/permanentes/cpa
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8.2. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE AVALIAÇÃO (INTERNA) 

  

No âmbito da avaliação interna, a UTFPR vem desenvolvendo e aprimorando 

instrumentos de acompanhamento e de avaliação, com destaque para:  

 

a) levantamento do perfil socioeconômico e educacional dos estudantes;  

b) avaliação do desempenho dos servidores da UTFPR (docentes e técnico 

administrativos);  

c) avaliação do docente pelo discente;  

d) avaliação do servidor em função de chefia, pela equipe de trabalho;  

e) avalição do desempenho coletivo de setores da Instituição, sob a perspectiva dos 

usuários; 

f) pesquisa de clima organizacional;  

g) pesquisa de satisfação do cliente externo. 

  

A avaliação individual do servidor é realizada anualmente pela chefia imediata do 

servidor, compondo parte de sua nota na avaliação de desempenho. Essa avaliação é 

complementada pela Avaliação Docente pelo Discente, no caso dos professores, e pela 

Avaliação do Setor pelo Usuário, no caso dos servidores técnico-administrativos. A 

avaliação de clima organizacional também é realizada pela instituição, com o objetivo de 

identificar as fragilidades e fortalezas institucionais. Todos os instrumentos utilizados na 

avaliação são informatizados. 

 

8.2.1 Avaliação Docente pelo Discente 

 

A avaliação docente pelo discente ocorre em dois momentos: no primeiro e no 

segundo semestre letivo de cada ano, por meio de formulário eletrônico. Esta avaliação 

proporciona aos alunos a participação efetiva na busca pela excelência do ensino. Esta 

avaliação, de caráter construtivo, fornece aos docentes um feedback, dos alunos, sobre sua 

atuação. Os dados coletados são compilados e analisados pelo NUENS (Núcleo de Ensino) 

e repassados a Coordenação do Curso, para discussão em reunião com o grupo de 

professores, com o objetivo de minimizar as dificuldades e atender as necessidades. 
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8.2.2 Avaliação do Curso 

 

Ao longo do desenvolvimento das atividades curriculares, a Coordenação do Curso 

deve trabalhar para consolidar os mecanismos que possibilitem a permanente avaliação dos 

objetivos do curso. Tais mecanismos deverão contemplar o mundo do trabalho, as condições 

de empregabilidade, a parceria com o setor empresarial e atuação profissional dos 

formandos, entre outros. 

  

 

8.3. AVALIAÇÃO EXTERNA 

  

A avaliação institucional externa, de cursos e o ENADE são executados pelo INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao 

MEC. O conhecimento dos resultados da avaliação, associado às mudanças e aos desafios 

que vêm se apresentando para a sociedade como um todo, possibilita que UTFPR estabeleça 

novos patamares institucionais, no sentido acadêmico e como indutora do desenvolvimento 

sustentável e de relevância social no seu entorno. O curso superior de Tecnologia em 

Alimentos em sua última avaliação realizada pelo MEC, obteve conceito máximo (nota 5). 

 

 

8.4 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

  

O acompanhamento dos egressos do curso superior de Tecnologia em Alimentos é 

realizado pela coordenação do curso com apoio do NDE.  É contactado anualmente os 

egressos por e-mail, solicitando informações padrões como: endereço e situação profissional 

(inserção no mercado de trabalho, pós-graduação, especializações).  As informações 

coletadas são divulgadas na página web do curso, quando autorizado pelo egresso. 

O acompanhamento do egresso é uma ferramenta utilizada para acompanhar seu 

egresso durante a vida profissional. Essa ferramenta auxilia o curso a construir indicadores 

referentes a demandas do mercado de trabalho, áreas em crescimento e desenvolvimento, 

qualidade do profissional formado no curso e eficiência e qualidade do curso. Auxiliam 

ainda no aperfeiçoamento do projeto pedagógico, bem como promover o aperfeiçoamento 

no processo de avaliação do curso, a partir da percepção de necessidades do mercado de 
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trabalho. O acompanhamento do perfil do egresso tem como objetivos: 

a) manter o relacionamento e o vínculo do egresso com o curso; 

b) verificar a inserção dos alunos no mercado de trabalho; 

c) identificar o perfil do egresso; 

d) criar ferramentas de avaliação do desempenho do egresso no mercado de trabalho; 

e) obter informações sobre a demanda do mercado de trabalho; 

f) montar um banco de informações dos empregadores; 

g) obter subsídios para a adequação do projeto pedagógico do curso. 

 

 

9. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Entende-se que o desenvolvimento profissional docente abrange processos 

formativos relacionados tanto à área específica de formação do docente como à dimensão 

pedagógica. No que se refere à dimensão pedagógica, o Departamento  de Educação  

(DEPEDUC),  vinculado  à PROGRAD, em conjunto com o Departamento de Educação 

(DEPED) de cada um dos campus, os diretores de graduação, departamentos acadêmicos e 

coordenadores de curso, promove ações de formação continuada dos docentes da UTFPR.  

Diante de tal contexto, no ano de 2019, fora aprovado pela Resolução nº 32/2019 - 

COGEP,  o Programa de Desenvolvimento Profissional Docente da UTFPR - Formação 

Inicial (PD)2i e Formação Continuada (PD)2c, o qual apresenta os seguintes objetivos: 

 

I - contribuir para a constituição da identidade docente da UTFPR; 

II - viabilizar o acesso a conhecimentos pedagógicos;  

III - incentivar um processo contínuo de reflexão acerca do ensino e da 

aprendizagem;  

IV - promover o desenvolvimento de uma prática pedagógica qualificada de 

ensino superior no âmbito da educação tecnológica;  

V - suscitar novas temáticas para o aperfeiçoamento do trabalho docente;  

VI - colaborar no desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão de 

forma articulada;  

VII - fomentar a participação em eventos relativos à formação docente, como 

forma de reconhecimento e valorização profissional. (UTFPR, 2019c) 
 

Tal programa consiste em dois planos:  Plano de Desenvolvimento Profissional 
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Docente Inicial (PD)²i, destinado à formação inicial dos professores ingressantes e em 

estágio probatório e professores em contrato temporário, organizado em oito (08) módulos 

organizados pela PROGRAD, e o  Plano de Desenvolvimento Profissional Docente 

Continuado (PD)²c, destinado à formação continuada dos professores estáveis da UTFPR. 

 As atividades de formação pedagógica para compor o (PD)²i e o (PD)²c são as 

seguintes: 

 

I - módulos do Programa de Desenvolvimento Profissional Docente da UTFPR;  

II - seminários de educação e/ou ensino e/ou da área específica de formação 

docente;  

III - grupos de discussão (grupos de estudo) de educação e/ou ensino e/ou da área 

específica de formação docente; 

IV - simpósios, congressos e palestras de educação e/ou ensino e/ou da área 

específica de formação docente; 

V - eventos relacionados à docência, com ou sem apresentação de trabalhos, em 

áreas afins; 

VI - atividades formativas vinculadas ao desenvolvimento profissional docente em 

instituições congêneres; 

VII - acompanhamento pedagógico realizado pelo DEPED - NUENS e 

formalizado por meio de plano de trabalho; 

VIII - publicação de artigo relacionado ao ensino e à aprendizagem em revistas 

qualificadas em áreas correlatas ao desenvolvimento profissional docente; 

IX - execução de projeto de educação e/ou ensino baseado em metodologias 

inovadoras, com uso de tecnologias, na modalidade presencial, semipresencial ou 

não presencial, pelos professores na UTFPR, aprovado em editais da PROGRAD 

(UTFPR, 2019c). 

 

Somados ao PDPD, as instâncias responsáveis que atuam em conjunto com o 

DEPEDUC, planejam e desenvolvem eventos e formações nas semanas de planejamento e 

no decorrer dos períodos acadêmicos. As atividades de formação pedagógica continuada dos 

professores da UTFPR são realizadas a partir de temas relacionados às demandas do 

contexto educacional vigente, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento dos 

processos de ensino-aprendizagem tendo em vista inovações  conceituais,  metodológicas  e  

tecnológicas. 

Não obstante a isso, a organização dos processos formativos não se limita ao 

exposto, visto que outras ações, seja de incentivo à qualificação, desenvolvimento ou 

capacitação são ofertadas de forma isolada ou coordenada por diferentes instâncias, setores 

ou diretorias da instituição, podendo citar-se como exemplo ações de desenvolvimento 

internas e externas, editais de licença capacitação, pós-graduação, pós-doutorado, incentivo 

a inovação no ensino da graduação ou mesmo investimentos em materiais didáticos e 

pedagógicos. 
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Outra ação realizada pelo DEPEDUC/PROGRAD é a capacitação dos profissionais 

dos DEPEDs/NUENS dos campi por meio das oficinas de Design de Cursos e de Unidades 

curriculares numa abordagem por competências. Essa capacitação objetiva a criação de um 

programa de formação continuada docente e resulta na criação da Rede de Inovação, 

Cooperação e Interação no Ensino Superior (RICIES). Além disso, oficinas de Design de 

Cursos e de Unidades curriculares também são ofertadas aos membros escolhidos dentro de 

cada NDE dos cursos da instituição e outros docentes de forma facultativa. 

Para docentes responsáveis por unidades curriculares com carga horária em 

Educação à Distância são destinadas capacitações específicas de acordo com as demandas e 

necessidades atuais. Conforme descrito nos itens 10 e 10.5.1 deste PPC, os docentes são 

amparados didaticamente e tecnicamente pelas ações de capacitação previstas pelo NUENS 

e pela equipe multidisciplinar para o EaD.  

 

 

10. ESTRUTURA DE APOIO 

 

A UTFPR possui uma ampla estrutura de apoio para fomentar o ensino, a pesquisa 

e a extensão, onde destacamos o sistema de bibliotecas (SIBI). O SIBI é o órgão coordenador 

das atividades das Bibliotecas da UTFPR para seu funcionamento sistêmico e tem por 

objetivo planejar e gerir de forma integrada as Bibliotecas, fortalecer e padronizar os 

produtos e serviços; otimizar recursos humanos, físicos e financeiros; atuar em rede para 

ampliar e uniformizar os serviços; integrar e atender as demandas visando inovação. 

Tem por finalidade a integração da política educacional e administrativa da 

universidade, servindo de apoio aos programas de ensino, pesquisa e extensão, por meio da 

disponibilização de produtos e serviços de informação. O SIBI é composto por treze 

bibliotecas, sendo uma em cada campus da Universidade e duas no Campus Curitiba: a 

Biblioteca Central e do Ecoville. 

O Campus Medianeira conta com o Departamento de Biblioteca (DEBIB-MD), 

que objetiva apoiar a formação profissional e o aprimoramento cultural de seus usuários, 

disponibilizando materiais e serviços para atender as necessidades acadêmicas, facilitando o 

acesso aos livros das bibliografias básicas e complementares dos cursos, as fontes eletrônicas 

de informação como periódicos e as bases de dados. 



127 
 

 
 

A biblioteca possui política permanente de desenvolvimento da coleção, para 

nortear suas decisões, quanto ao desenvolvimento das coleções, para qualidade do acervo e 

dos serviços prestados, frente às demandas dos usuários, gestores e do pessoal técnico-

administrativo a ela vinculado. A atualização do acervo é permanente e crescente, 

fundamentada na demanda de solicitações, na disponibilidade de novas publicações e na 

demanda de títulos para contribuir à formação técnica e humanística da comunidade 

acadêmica. 

– Serviços disponibilizados aos usuários: 

Acesso à internet: no espaço físico a biblioteca disponibiliza computadores para pesquisa 

via internet. 

Comutação bibliográfica: permite a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos 

disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras e em serviços de informação 

internacionais. Entre os documentos acessíveis, encontram–se periódicos, teses, anais de 

congressos, relatórios técnicos e partes de documentos. 

Para sua maior comodidade, o usuário pode fazer suas solicitações diretamente pela 

Internet, de qualquer lugar do mundo, sem usar uma biblioteca como intermediária. Para 

isso, após cadastrar-se, deverá adquirir Bônus Comut, que servirão como mecanismo de 

pagamento pelas cópias solicitadas. Os bônus podem ser adquiridos, via Internet, em forma 

de boleto bancário. 

Consulta ao acervo físico: pelo software Pergamum para consultar as obras disponíveis, 

bem como renovar empréstimos e outros serviços. Ou Pelo Pergamum Mobile, aplicativo 

que os usuários podem baixar nos seus celulares e realizar suas buscas. 

Consulta e acesso ao acervo digital: a plataforma Bibliotec disponibiliza a pesquisa em 

todos os conteúdos físicos e digitais disponíveis nas bases de dados Coleção Acadêmica de 

E-books (EBSCO), Minha Biblioteca, Normas Técnicas - GedWeb, Periódicos CAPES. 

  

Empréstimo entre bibliotecas: este serviço é realizado entre as bibliotecas dos Campi da 

UTFPR e com outras instituições no Paraná e em outros Estados. 

Reserva de obras: para fazer uma reserva, deve-se consultar a obra e verificar a 

http://biblioteca.utfpr.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?resolution2=800
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,shib&custid=ns016938&profile=ebooksutfp&groupid=main
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,shib&custid=ns016938&profile=ebooksutfp&groupid=main
https://webapp.utfpr.edu.br/bibservices/minhaBiblioteca?ISBN=
https://webapp.utfpr.edu.br/bibservices/gedWeb
https://www-periodicos-capes-gov-br.ez48.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome&Itemid=68&
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indisponibilidade de exemplar. A reserva será possível somente quando todos os exemplares 

estiverem emprestados. 

Disseminação Seletiva da Informação: o usuário deve cadastrar as áreas de interesse, por 

meio do Acesso ao Usuário, no sistema Pergamum. Assim, o interessado receberá e-mails 

de aviso com as obras recentemente incluídas no acervo, relacionadas às áreas escolhidas. 

 

A biblioteca também oferece outros serviços aos seus usuários como a orientação 

para a utilização da biblioteca, orientação aos usuários em suas pesquisas, empréstimo 

domiciliar do acervo, reserva de materiais do acervo, empréstimo entre bibliotecas, 

levantamento bibliográfico, portal de Periódicos Capes, orientação para a normalização de 

trabalhos acadêmicos, de acordo com a ABNT, catalogação na fonte, guarda volumes e 

reserva de materiais. 

 

– Produção Acadêmica e Científica da UTFPR: 

 

O Portal de Informação em Acesso Aberto (PIAA) é uma ferramenta 

desenvolvida para promover o acesso e ampliar a visibilidade da produção científica da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 

Fazem parte do PIAA o Repositório Institucional da UTFPR (RIUT) que reúne, 

preserva e dissemina artigos publicados em periódicos ou em anais de eventos, avaliados 

por pares, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso de graduação, especialização, 

livros e capítulos de livros, cujos autores/as sejam servidores/as ou acadêmicos/as da 

Instituição. 

As produções acadêmicas com data anterior a 2011 estão disponíveis no formato 

impresso e poderão ser consultadas no Pergamum. 

A plataforma Periódicos Científicos da UTFPR (PERI) disponibiliza em uma única 

fonte os periódicos científicos vinculados a qualquer Campus da Universidade, gerenciados 

por um Conselho Editorial Próprio, apoiado pelo Comitê Gestor do PERI. 

Ainda, no site da universidade se encontram a Orientações e Normas para Trabalhos 

Acadêmicos para orientação dos discentes e docentes quanto às normas para trabalhos 

acadêmicos produzidos no âmbito da UTFPR. 
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10.1 EQUIPE DE APOIO AS ATIVIDADES DE ENSINO À DISTÂNCIA 

 

Além da rede de apoio proporcionada as atividades de ensino de uma maneira geral, 

conforme descrito no item 10.5, as atividades acadêmicas em EaD, vinculadas a unidades 

curriculares que destinam parte de sua carga horária dessa maneira, contam com suporte 

específico. 

Nesse contexto, os cursos de graduação do campus Medianeira da UTFPR contam 

com uma equipe multidisciplinar, instituída por Portaria da Direção-Geral, constituída por 

diferentes profissionais, a saber: pedagogos, técnicos em assuntos educacionais, revisores 

de texto, técnicos em tecnologias digitais de informação e comunicação, além de 

profissionais ligados a acessibilidade. 

Essa equipe multidisciplinar periodicamente realiza orientações em relação a 

elaboração de materiais didáticos a serem disponibilizados aos discentes na forma de 

atividades acadêmicas não presenciais. Também fornece o devido suporte de revisão 

ortográfica, orientação pedagógica e auxílio na criação e edição de mídias. 

Em relação a atividade de tutoria nas unidades curriculares que empregam parte de 

sua carga horária em EaD, os docentes assumem a função de professor/tutor, e auxiliam, 

orientam e supervisionam o andamento das atividades em EaD que são disponibilizadas aos 

alunos. Essa dinâmica é facilitada pelo fato de o professor já possuir vínculo com a turma e 

considerando que estas possuem tamanho reduzido, uma vez que são limitadas pela 

capacidade dos ambientes físicos, a gestão das atividades de tutoria é realizada com êxito 

pelo próprio docente. 

 

 

10.2 TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Portanto, podemos considerar que as TIC são um conjunto de recursos 

tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um objetivo comum, constituindo no 

ensino superior, um meio a ser empregado no processo de ensino aprendizagem. Em geral, 

são utilizadas ferramentas computacionais e meios de comunicação que facilitam o acesso e 

a difusão de informações (GEWEHR, 2016). 
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Para as atividades acadêmicas desenvolvidas nos ambientes da instituição, o 

suporte estrutural vem dos laboratórios de informática dedicados ao curso, que possuem 

computadores utilizando os sistemas operacionais Linux e Windows, e diversos softwares 

como por exemplo: Autocad, Solidworks, Matlab, Spring, Google Earth Pro, Scilab, R, 

Adobe Digital Editions e QGIS Desktop. 

Ademais, os docentes fazem uso de uma série de sites e aplicativos que auxiliam 

no desenvolvimento de metodologias ativas como Mentimenter, Quizizz, Kahoot, Miro, 

entre outros. 

 Além da página eletrônica da universidade, onde está a página eletrônica do curso 

superior de Tecnologia em Alimentos, os discentes têm acesso ao Portal do Aluno que pode 

ser utilizado para acessar todas as informações pertinentes e gerenciar a vida acadêmica. Os 

discentes também contam com a possibilidade de criar uma conta de e-mail institucional que 

lhes permitirá, além da comunicação, utilizar de forma gratuita serviços como os 

disponibilizados pela Google Workspace for Education, e também outras ferramentas, como 

o PowerBI da Microsoft. A universidade conta também com Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA) e plataformas de conferência remota, que possibilitam a utilização do 

ensino a distância. Para fins de divulgação das informações pertinentes aos acadêmicos e 

comunidade externa, o curso superior de Tecnologia em Alimentos mantém o seu perfil em 

redes sociais, como Facebook, Instagram e LinkedIn. 

As salas de aula são providas de projetores multimídia e internet acessível por cabo 

ou rede sem fio (wireless), esta última disponível em todo o campus.  Esta estrutura permite 

a utilização de mídias digitais e a consulta durante as aulas a bases de dados como aquelas 

oferecidas pelo Sistema de Bibliotecas (SIBI), citado no item 10 deste documento. 

A nuvem institucional permite armazenar, acessar, compartilhar e editar de forma 

colaborativa documentos de qualquer navegador ou dispositivo móvel, estando disponível 

apenas para docentes e técnicos administrativos.  

Servidores e estudantes podem se inscrever para receber o Office 365 A1 

gratuitamente, que inclui Word, Excel, PowerPoint, OneNote e também, o Microsoft Teams, 

além de outras ferramentas para a sala de aula. O acesso permite apenas o uso online dos 

aplicativos do Office 365 e não fornece a versão desktop dessas aplicações. 

As ferramentas de vídeo chamadas/Webconferência on-line permitem realizar 

reuniões, aulas ou atividades de apoio aos alunos. As opções disponíveis são Google Gsuite: 

Meet, Webconf (UTFPR), Webconf (RNP), Microsoft Office365: Teams, BigBlueButton via 
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Moodle Institucional e Jitsi, este último de código aberto, disponível na web. 

O sistema de Questionário on-line da UTFPR permite preparar, publicar e coletar 

respostas de questionários. Pode ser utilizado em diversas situações em que seja necessário 

a coleta de dados, como por exemplo: projetos de pesquisa, questionário para seleção de 

estagiários, pesquisa para melhoria dos serviços prestados, entre outros. Este serviço está 

disponível apenas para servidores. 

O serviço de Proxy Autenticado da UTFPR está disponível para servidores e alunos 

permitindo que artigos e publicações referentes ao Portal Capes, possam ser acessados de 

fora das instalações físicas dos campi da UTFPR, simulando o acesso interno. 

Para o gerenciamento de projetos por meio de tarefas, fases e cronogramas os 

servidores da universidade podem contar com o auxílio do software Open Project. 

A Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) é um serviço de gestão de identidade 

que reúne instituições de ensino e pesquisa brasileiras através da integração de suas bases de 

dados. A UTFPR faz parte da federação como provedor de identidade (IdP), assim um 

membro da nossa comunidade acadêmica (aluno/servidor), pode utilizar seu login e senha 

institucional para acessar diversos serviços oferecidos pelos membros da Comunidade 

Acadêmica Federada. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) é responsável pela 

gestão e por manter o repositório centralizado com dados sobre integrantes da federação. 

O Certificado Pessoal permite ao usuário possuir uma identidade virtual, de forma 

gratuita. Ele é emitido online e pode ser utilizado para validar a identificação de usuários em 

vários procedimentos digitais, como por exemplo, assinaturas eletrônicas, cifragem de 

documentos e login em sistemas eletrônicos específicos. O serviço está disponível para a 

comunidade CAFe (alunos, professores e servidores) da UTFPR. 

A aquisição e manutenção de licenças para uso de softwares para professores e 

alunos é um diferencial de grande importância para formação acadêmica dos discentes da 

UTPFR. Atualmente estão disponíveis os softwares: Abaqus, Ansys, Solid Works e MatLab. 

Adicionalmente, o campus Medianeira possui estrutura para gravação e edição de 

vídeos e lousas digitais que são disponibilizadas para os docentes utilizarem no preparo de 

materiais didáticos e durante suas aulas. 
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10.3 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (EAD OU HÍBRIDO) 

 

Os recursos básicos necessários para aplicação do Ensino à Distância (EaD) estão 

disponíveis e são utilizados como apoio ao ensino presencial, e para unidades curriculares 

com carga horária parcial em EaD. Os recursos disponibilizados para essa modalidade de 

ensino são o AVA Moodle, GSuite for Education (ambiente virtual que proporciona várias 

ferramentas integradas, entre as quais se destacam: Google Classroom, documentos para 

edição online compartilhada, formulários eletrônicos, Meet, Agenda, Jamboard), portal do 

aluno, sistema acadêmico, sistema de videoconferência, sistema Webconf (videoconferência 

por navegador web), entre outros. 

Para a construção de Ambientes Virtuais de Aprendizado (AVA) em componentes 

curriculares ou departamentos de apoio a UTFPR disponibiliza a plataforma Moodle para 

todos os docentes e discentes. A estrutura de apoio aos usuários, assim como treinamentos 

periódicos nas semanas de capacitação, é realizada a fim de consolidar a utilização desta 

ferramenta de ensino e incentivar metodologias de ensino híbridas e de avaliações 

continuadas ao logo do processo de aprendizado. O AVA Moodle é gerenciado pela 

Coordenação de Tecnologia da Educação (COTED) da UTFPR e disponibilizado a todos os 

docentes e discentes do Campus, já os recursos do Gsuite for Education são contratados pela 

Universidade. Ambos permitem a disponibilização de conteúdo, listas de exercícios, 

materiais complementares; controlar o recebimento de atividades e questionários com datas 

programadas; criar e gerenciar banco de questões; realizar avaliações, fornecer feedbacks e 

mecanismos de interação entre professor/aluno e aluno/aluno através de fóruns e chats dentro 

da página de cada curso/unidade curricular. 

Os sistemas Webconf-UTFPR e MConf, este disponibilizado pela RNP permitem 

a realização de reuniões virtuais com transmissão áudio e vídeo, compartilhamento de tela, 

apresentações, bate-papo e enquetes. Além dessas plataformas de webconferência, a UTFPR 

conta com a Microsoft Office365:Teams e Google Gsuite: Meet. 

 

 

10.4 MATERIAL DIDÁTICO 

 

A produção de livros didáticos por docentes é estimulada pela Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná pela Editora da UTFPR (EDUTFPR). Todo material 
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produzido e publicado está disponível aos acadêmicos e docentes para consulta, contribuindo 

para a geração e compartilhamento de conhecimentos. 

Esporadicamente a Pró-Reitoria de Graduação faz o lançamento de editais com o 

objetivo de fomentar projetos de ensino, através de bolsas para alunos, de forma a elaborar 

materiais didáticos diversos, que podem ser utilizados em atividades didáticas. Como 

exemplo temos a maquete de refrigeração industrial de uma planta de laticínios, disponível 

na plataforma YouTube, no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=ZQepTKjgbPs.  

 

 

10.5 INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO 

 

O Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e de Assistência Estudantil - 

NUAPE, conforme estabelecido no Regimento Geral da UTFPR, visa contribuir para o apoio 

e para a permanência da comunidade acadêmica. Este setor está inserido no Departamento 

de Educação - DEPED e é composto por equipe multidisciplinar com profissionais das áreas 

de pedagogia, psicologia, serviço social, intérprete de libras, auxiliar de enfermagem, 

medicina e odontologia. 

Dentre as ações realizadas pela equipe NUAPE, destacam-se o acolhimento ao 

estudante; auxílio na ambientação à vida acadêmica; atendimentos pedagógicos, 

psicológicos com foco educacional e sociais (individuais e coletivos), bem como, quando 

necessário, encaminhamentos para a Rede Pública de Atendimento. Também são 

desenvolvidas ações como projetos, oficinas e eventos que visam contribuir para a formação 

acadêmica e para o bem-estar da comunidade discente. 

O setor de atenção à saúde que compõe o NUAPE, conta com o serviço de Atenção 

à Saúde, disponibilizado por servidores efetivos e habilitados para a demanda. O quadro de 

servidores é composto por Odontólogos, Auxiliares de Enfermagem e Médico. As ações do 

setor são direcionadas para orientação, prevenção e manutenção da Saúde. 

No campo Odontológico são disponibilizadas ações que visem a promoção de saúde 

bucal, prevenção e tratamento de doenças, incluindo atendimento de urgência, profilaxia, 

extrações simples, além de orientações e encaminhamentos a serviços de maior 

complexidade. 

Quanto ao atendimento de Enfermagem as ações disponibilizadas visam orientação, 

prevenção e promoção à Saúde através da participação, organização de campanhas com este 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQepTKjgbPs
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objetivo, o suporte e auxílio na realização e divulgação de campanhas de saúde bucal, 

atendimentos básicos de primeiros socorros, curativos simples, verificação de sinais vitais 

(VSV), como também o direcionamento de casos que necessitem de especialidades para os 

setores de saúde específicos da cidade. As ações do setor são direcionadas para orientação, 

prevenção e manutenção da Saúde 

Compondo o NUAPE existe o NAI - Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que 

auxilia na inclusão de pessoas com deficiência, responsável por buscar condições necessárias 

para o aprendizado acadêmico do estudante com necessidades educacionais especiais. 

Promove discussões sobre o tema de inclusão social com a comunidade interna e externa da 

universidade, incluindo a qualificação do corpo de servidores para o atendimento a estes 

estudantes. 

O Departamento de Educação, por meio de seu Núcleo de Ensino (NUENS) tem 

por objetivo assessorar o trabalho pedagógico da instituição, em especial, no que concerne 

às coordenações de curso e aos docentes. Intenta ainda, propor melhorias para o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, estabelecer políticas para formação 

continuada dos docentes; proporcionar suporte metodológico para a construção dos projetos 

pedagógicos dos cursos. Suas atribuições são: 

• Assessorar os docentes nas questões didático-pedagógicas;  

• Desenvolver ações articuladas com o NUAPE;  

• Desenvolver ações que subsidiem o professor na prática docente com pessoas com 

necessidades especiais;  

• Sensibilizar alunos e professores quanto à avaliação docente; 

• Analisar as avaliações dos docentes e propor ações de melhoria da atuação docente;  

• Colaborar com as coordenações dos cursos na ambientação e acompanhamento 

pedagógico dos novos docentes;  

• Propor e executar ações relacionadas aos programas de formação pedagógica;  

• Organizar e executar o período de formação continuada e de planejamento das 

atividades dos docentes. 

 

O NUENS promove a cada início de período letivo e intervalo de semestre letivo, 

um Planejamento e Formação Continuada para os professores. No período que antecede o 

início do ano letivo, tem a duração de 30 dias e, portanto, são realizadas várias atividades 

que envolvem os professores, desde um tempo para planejar as atividades docentes, assim 
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como oficinas e palestras com temas relativos ao trabalho docente. 

Dentre as ações da UTFPR, para contribuir na permanência do aluno, há o Programa 

de Auxílio Estudantil da UTFPR, que é regulamentado pela Deliberação n° 36/2017 - 

COUNI e tem por finalidade democratizar e ampliar as condições de permanência dos 

estudantes na Instituição, contribuindo com seu desenvolvimento acadêmico e buscando 

reduzir os índices de evasão e retenção decorrentes de condições culturais, socioeconômicas 

e pedagógicas. 

As despesas decorrentes ao pagamento do Auxílio Estudantil, conforme 

informações dispostas em Edital, são previstas no orçamento geral da UTFPR, de acordo 

com o Programa 2080 (Educação de Qualidade para Todos), da Ação 4002 (Assistência ao 

Estudante de Ensino Superior), para o pagamento de benefícios para os estudantes de 

Graduação e da Ação 20RK (Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior) 

para os demais estudantes. 

A UTFPR oferta as modalidades de Auxílios: Alimentação (almoço e jantar), 

Básico e Moradia. Os valores são definidos conforme o Edital vigente para seleção dos 

estudantes. 

 

 

10.6 INSTALAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS 

 

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no Campus de Medianeira conta 

com uma área total de 221.379,89 m2, sendo a área construída de 22.677,94 m2 em espaços 

diversificados que abrigam blocos de salas de aula, laboratórios, biblioteca, centro de 

convivência, auditórios, salas de reuniões, restaurante universitário (RU), área poliesportiva 

e distintos ambientes para sediar trabalhos administrativos e de gestão (UTFPR, 2021a). 

Em 24 de maio de 2021 foi inaugurado o Parque Científico e Tecnológico de 

Medianeira (PCT), que contempla cerca de 4.472 m2 de área construída em uma área total 

disponível de cerca de 99.000 m2 e que possui infraestrutura para instalação de empresas 

focadas no desenvolvimento de tecnologias (UTFPR, 2021a). 

O Quadro 83 apresenta a infraestrutura física disponível para realização das 

atividades administrativas e acadêmicas do campus, sendo separadas conforme suas 

diretorias: Direção Geral do campus; Diretoria de Graduação e Educação Profissional; 

Diretoria de Planejamento e Administração; Diretoria de Relações Empresariais e 
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Comunitárias; Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Educação a Distância; Outros locais 

disponíveis para uso coletivo, tais como auditórios, restaurante universitário, banheiros, 

entre outros. 

 

Quadro 83 - Infraestrutura geral disponível na UTFPR, campus Medianeira. 

Dependências Quantidade Área (m2) 

1. Direção Geral do Campus 

1.1  Sala da Diretoria Geral 01 43,70 m2 

1.2  Gabinete da Direção Geral 01 28,42 m2 

1.3  Sala da Secretaria da Direção Geral 01 30,83 m2 

1.4 Assessoria de Comunicação 

1.5 Assessoria de Cerimonial e Eventos 

01 23,71 m2 

1.6 Coordenação de Gestão de Recursos 

Humanos  

04 80,51 m2 

1.7 Ouvidoria 

1.8 Assessoria de Avaliação Institucional 

01 12,03 m2 

1.9 Coordenação de Gestão de Tecnologia da 

Informação 

05 100,15 m2 

1.10 Sala de Reuniões 01 84,59 m2 

      

2. Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

2.1  Diretoria de Graduação 01 13,64 m2 

2.2  Secretaria de Cursos de Bacharelados e 

Licenciaturas 

01 13,21 m2 

2.3 Assessoria 01 10,32 m2 

2.4  Secretaria de Gestão Acadêmica 02 59,58 m2 

2.5  Departamento de Educação - NUENS 01 72,17 m2 

2.6  Departamento de Educação - NUAPE 05 118,21 m² 

2.7 Setor Médico 05 69,12 m2 

2.8     Secretaria Acadêmica 01 103,55 m2 

2.9     Biblioteca 01 379,37 m2 

2.10   Sala de Reuniões 01 16,17 m2 

2.11   Sala de Estudos e Monitoria – Alunos 03 288,66 m2 

2.12  Sala dos Departamentos Acadêmicos 23 1.262,79 m² 

2.13 Sala das Coordenações de Cursos 01 101,35 m2 

2.14 Sala da Secretaria de Coordenação de Cursos 01 48,39 m2 

2.15 Salas de Aula 32 2.103,50 m2 

 Bloco H 08 327,77 m2 

 Bloco I 11 556,16 m2 

 Bloco J 02 73,92 m² 

 Bloco L 11 1.145,65 m2 

2.16  Laboratórios  98 5.999,09 m² 

 Bloco H 09 625,49 m2 

 Bloco I 16 952,93 m2 

 Bloco J 37 2.389,01 m² 

 Bloco L 23 2238,52 m2 

 Bloco G 03 146,71 m2 

 Bloco V 01 75,92 m2 

 Pátio de Compostagem 02 196,00 m2 

2.17 Sala de Técnicos de Laboratório 01 19,47 m2 

      

3. Diretoria de Planejamento e Administração 

3.1  Diretoria 02 31,45 m2 

3.2  Patrimônio / Almoxarifado  03 221,68 m2 
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3.3  Departamento de Serviços Gerais  06 167,60 m2 

3.4  Sala de Manutenção de Ar-Condicionado  01 23,78 m2 

3.5  Sala de Manutenção  01 30,00 m2 

3.6  Sala da Jardinagem 01 12,89 m2 

3.7  Departamento Financeiro 01 40,92 m2 

3.8 Departamento de Materiais e Patrimônio 02 54,44 m2 

      

4. Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias 

4.1 Sala da Diretoria 01 22,13 m2 

4.2  Departamento de Estágios 01 39,75 m2 

4.3  Sala de Reuniões 01 28,13 m2 

4.4 Departamento de Apoio e Projetos 

Tecnológicos 

4.5 Departamento de Extensão 

4.6 Núcleo de Inovações Tecnológicas 

4.7 Departamento de Relações 

Interinstitucionais 

01 93,28 m2 

4.8 Divisão de Empreendedorismo e Inovação 02 53,30 m2 

4.9  Incubadora Tecnológica 08 277,00 m2 

4.10 Projetos de Extensão 02 88,81 m2 

      

5. Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

5.1 Direção 01 13,26 m2 

5.2   Secretaria 02 35,18 m2 

5.3 Assessoria de Pesquisa / Assessoria Pós-

Graduação 

04 47,56 m2 

5.4 Coordenações Cursos de Pós-Graduação 05 64,95 m2 

5.5 Laboratório de Pesquisa 07 55,98 m2 

      

6. Educação a Distância (EaD) 

 6.1 Coordenação 01 38,02 m2 

 6.2 Secretaria / Tutoria 01 37,75 m2 

 6.3 Sala de Videoconferência 01 37,75 m2 

 6.4 Laboratório de Informática 01 75,92 m2 

      

7. Outros 

 7.1  Auditório (Bloco A) 01 329,01 m2 

 7.2  Miniauditório (Bloco J3) 01 227,54 m2 

 7.3  Mei-U 03 51,79 m2 

 7.4  Restaurante Universitário 01 1.274,56 m2 

 7.5  Guarita 02 72,40 m2 

 7.6  Instalações Sanitárias 65 679,13 m2 

 7.7  Estação Meteorológica 01 16,00 m2 

 7.8  Pátio de Energia Solar 01 449,73 m2 

 7.9  Quadra Esportiva 01 1.620,00 m2 

 7.10   Ginásio de Esportes 01 514,80 m2 

 7.11   Campo de Futebol e Pista de Atletismo 01 12.273,81 m2 

 7.12   Estacionamento 02 2.105,43 m2 

 7.13   Copa 10 115,34 m2 

 7.14   Bosque 01 5.607,92 m2 

 7.15   Assutef 01 95,74 m2 

 7.16   Parque Científico e Tecnológico 01 31.629,00 m2 

Fonte: Autoria Própria (2022). 
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10.6.1 Salas de Aula e Recursos Didáticos  

  

As aulas teóricas do curso superior de Tecnologia em Alimentos são desenvolvidas, 

em sua maior parte, nos Blocos H e L2 do Campus Medianeira, os quais possuem área total 

de aproximadamente 330 m2 e 440 m2, respectivamente, totalizando uma área de 770 m2. 

Algumas turmas do curso, por questões de administração dos horários, assistem aulas em 

outros blocos do campus, especialmente no Bloco I (910,20 m2).  

Todas as salas de aula são dotadas de carteiras ergonômicas, quadro branco e 

equipadas com ar-condicionado e projetor multimídia. Além disso, projetores multimídia 

avulsos, retroprojetores, televisores 29” e notebooks estão à disposição dos docentes, para 

uso como material de apoio. Destaca-se ainda que os blocos de salas de aula supracitados 

apresentam cobertura wireless (rede sem fio), possibilitando conexão à internet de livre 

acesso aos docentes e alunos. 

A limpeza das salas de aula é realizada diariamente, visando propiciar um ambiente 

propício ao processo de ensino-aprendizagem. A iluminação é adequada, com janelas que 

permitem a entrada de luz natural, sendo equipadas com cortinas para proteção contra a luz 

solar direta, para propiciar ambiente adequado para projeção quando na utilização dos 

projetores multimídia. Soma-se ainda a informação de que as portas das salas de aula, bem 

como os corredores dos blocos garantem acessibilidade a alunos com dificuldades de 

locomoção. 

  

  

10.6.2 Salas de Professores 

  

Atualmente o campus possui 10 salas de professores distribuídas de acordo com os 

departamentos: Departamento de Alimentos (localizada no bloco I-1), Departamento de 

Elétrica, Departamento de Física, Departamento de Mecânica, Departamento de 

Computação, Departamento de Química, Departamento de Matemática e Estatística, 

Departamento de Produção e Administração, Departamento de Ciências Biológicas e 

Ambientais e Departamento de Ciências Humanas, Linguagem e Artes. 

Cada sala é dividida em salas menores (aproximadamente 5 m2), de modo que cada 

professor tenha a sua sala, onde é possível preparar aulas e atender alunos. Estão disponíveis 

para os docentes computadores quando necessário, impressora, telefone, ar-condicionado, 
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mesas, cadeiras e armários individuais. Anexo às salas de professores, há ainda uma sala 

específica para atendimento aos alunos. 

  

  

10.6.3 Sala das Coordenação 

  

A coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial do 

Campus Medianeira (UTFPR) fica localizada na sala J33 do Bloco J, uma sala, bem 

conservada, limpa, ventilada e com ar-condicionado. Esse espaço é subdivido em 02 (dois) 

ambientes. Na sala de entrada, fica situada a secretaria das coordenações onde os alunos e 

professores são previamente atendidos pelas secretárias da coordenação. No outro espaço, 

ficam os coordenadores de curso da UTFPR (Campus Medianeira), em salas individuas com 

aproximadamente 8 m2 cada uma.  

A Secretaria das Coordenações conta com dois Técnicos Administrativos e uma 

assistente de alunos, que auxiliam os coordenadores no desenvolvimento de suas atividades 

e cumprimento de suas funções. 

  

 

10.6.4 Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 

  

Para a realização das aulas e trabalhos acadêmicos que envolvem o uso de 

softwares, são utilizados 06 Laboratórios de Informática de Uso Geral, localizados nos 

Blocos L1, I e J. Destaca-se ainda que todos os laboratórios são equipados com projetor 

multimídia, tela de projeção elétrica ou manual e ar-condicionado, oferecendo espaço físico 

e ambiente adequado ao processo ensino-aprendizagem. Os softwares disponíveis são 

atualizados constantemente, bem como a estrutura de hardware.  

Para o desenvolvimento de trabalhos e estudos individuais fora dos horários de aula, 

o Campus disponibiliza aos alunos a Sala de Estudos, equipada com 17 computadores, 

internet sem fio, mesas de desenho e estudo e ar-condicionado, em uma área de 

aproximadamente 147m2.  Esta sala tem por objetivo atender alunos regularmente 

matriculados e visa ser um ambiente preparado para facilitar o estudo daqueles que precisam 

de computador com ferramentas básicas e/ou acesso à internet. O horário de funcionamento 

é de segunda a sexta das 7:30 às 23 horas e aos sábados e domingos das 8 às 18 horas. 
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 10.6.5 Auditórios 

  

A instituição possui dois auditórios, um deles com capacidade de 240 pessoas e o 

outro para 124 pessoas, ambos dotados de instalações adequadas (sistema audiovisual com 

isolamento acústico, ar-condicionado, poltronas estofadas) propiciando à comunidade 

interna e externa uso para diversificados fins, como: semanas de cursos, semana pedagógica, 

apresentações culturais, palestras, formaturas entre outros eventos. 

  

 

10.6.6 Cantina e Restaurante Universitário 

  

O campus de Medianeira possui estrutura de cantina e restaurante universitário 

(RU) que funcionam no mesmo espaço. Ambos funcionam em regime terceirizado sendo 

que a cantina oferece aos alunos refeições rápidas, café, salgados, doces, refrigerantes, frutas 

e outros. O restaurante possui capacidade de servir 750 refeições simultâneas (almoço ou 

janta), em uma área total de aproximadamente 1.219 m².  

  

  

10.6.7 Laboratórios 

 

O curso superior de Tecnologia em Alimentos conta com laboratórios didáticos 

especializados implantados, os quais são utilizados no desenvolvimento das atividades do 

curso nas unidades curriculares práticas, e também no desenvolvimento das atividades de 

pesquisa, projetos de iniciação científica e extensão e Trabalhos de Conclusão de Curso.  

Além dos laboratórios didáticos especializados, há também 01 (um) Almoxarifado 

Central para estocagem de reagentes e 01 (uma) Sala de preparo de materiais. Todos os 

ambientes contam com um conjunto de equipamentos, adequados aos espaços físicos, 

número de alunos, e em quantidade adequada à realização das atividades previstas. Como 

estratégia para apoiar o trabalho docente no atendimento adequado aos estudantes nas 

atividades práticas, os laboratórios são, majoritariamente, dimensionados e bem equipados 

para comportar módulos para até 20 estudantes. Caso haja um número superior a 20 alunos 

regulares matriculados na unidade curricular ofertada, a turma será dividida.  

Os laboratórios didáticos especializados apresentam espaços amplos e adequados 
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para a realização das atividades previstas. São conservados, organizados, projetados com 

segurança e ótima ventilação. Os laboratórios contam ainda, com um completo e moderno 

conjunto de equipamentos, em quantidade adequada à realização das atividades previstas. 

Os insumos (materiais de consumo) previstos para a realização das aulas práticas são 

adquiridos com verba que o campus destina ao Departamento Acadêmico de Alimentos 

(DAALM), em quantidade adequada às atividades, e ficam armazenados no almoxarifado 

central, no qual são organizados e guardados com controle e segurança. 

No Quadro 84 consta a relação de laboratórios com suas respectivas áreas e 

equipamentos disponíveis. 

Quadro 84 – Relação de Laboratórios. 

Laboratórios e Área 

(m2) 

Equipamentos 

Laboratório de 

Análise de Alimentos 

(L-34) com 73,17 m2 

Agitador de tubos tipo vórtex, agitador magnético com aquecimento, analisador de 

leite ultrassônico,  balança Analítica, Balança semi-analítica, balança 

determinadora de umidade por radiação infravermelha, banho de areia, banho 

Maria Dubnoff, bloco digestor de proteína para 40 tubos, bomba de vácuo ¼ HP, 

capela de exaustão de gases, centrífuga de Geber, chapa aquecedora, deionizador de 

água, destilador de proteínas micro-Kjeldahl, digestor de fibras, estufas de 

secagem, extrator de lipídios tipo Soxhlet, forno de micro-ondas, mufla, freezer 

vertical frost free, manta aquecedora para balões de 250 mL, pHmetro e 

refrigerador duplex frost free. 

   

Laboratório de 

Análise Sensorial (L-

34B) com 73,06 m2. 

Balança semi-analítica, barrilete, fogão a gás 5 bocas, forno elétrico de 44 L, forno 

de micro-ondas de 31 L, Kit teste para verificação de acuidade visual, mesa ADQ, 

refrigerador duplex frost free. 

 

Laboratório de 

Panificação (L-37) 

com 69,67 m2. 

Amassadeira para fazer massas (pizzas, pães e similares) acompanhada de moedor 

de carne e extrusora de massas, balança semi-analítica, batedeira planetária semi-

industrial, cilindro para preparar massa de pão, fogão à gás Cooktop 5 bocas, 

divisor de massa de pão, estufa para crescimento de pão com forno elétrico para 09 

assadeiras e vaporizador, fatiadora de pão, fechador de garrafa de vidro, forno de 

micro-ondas 31 L, freezer de 280 L, liquidificador com 3 velocidades, mesa em aço 

inox (2 x 1 m), misturadora mini-rápida, modelador para massa de pão, moinho 

para farinha de rosca, refrigerador duplex frost free. 

 

Laboratório de 

Tecnologia de 

Vegetais (J-14) com 

74,73 m2. 

Aparelho extrator de suco de frutas, agitador eletromagnético para análises 

granulométrica, balança semi-analítica, balança eletrônica para 15 kg, carrinho para 

transporte, descascador de legumes, despolpadora de frutas, fogão industrial 6 

bocas, forno de micro-ondas 41 L, freezer vertical 280 L, geladeira 229 L, 

incubadora e estufa tipo B.O.D., liquidificador, mesa em aço inox AISI 304, 

moinho de facas, processador de alimentos tipo industrial, tacho para fabricação de 

doces. 

 

Laboratório de 

Tecnologia Carnes (J-

15) com área de 

123,99 m2. 

Câmara fria de 2 portas, carrinho em inox com prateleiras, balança eletrônica de 

precisão, balança semi-analítica, chapa para cozimento de hambúrgueres, cutter 

com capacidade 10 L, embutideira vertical em aço inox, estufa de cozimento e 

defumação em aço inox, fogão industrial, cook top 5 bocas, churrasqueira a gás 

com 5 espetos (capacidade total 7,5 kg), formas para cozimento de apresuntado, 

formas para cozimento de presunto, forno elétrico 44 L, freezer (Flex, 290 L e 310 

L), geladeira frost free, grampeadora Poly-Clip, liquidificador de 3 velocidades, 

medidor de pH para carnes, 2 mesas móveis (inox padrão sanitário), mini cutter 
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Sire, moedor de carnes elétrico em inox, recravadora, seladora a vácuo, tumbler 10 

L.  

 

Laboratório de 

Tecnologia de 

Laticínios (J-16) com 

área de 123,81 m2. 

Balança eletrônica, banho Maria ultra termostático, batedeira manual para 

manteiga, batedor de massa de sorvete, câmara frigorífica 2,10 x 2,00 x 2,50 m, 

centrífuga de Geber, embaladora a vácuo, estufa incubadora tipo B.O.D., 

fermentadora starter, fogão industrial 4 bocas, formas para picolé, refrigerador, 

freezer (310 L horizontal e 290 L vertical), liquidificador industrial , máquina 

vertical para fechamento de copos, mesa em inox padrão sanitário, sistema de 

pasteurização por placas, sorveteira semi-industrial, tanque cozedor, tanque de 

equilíbrio em inox 200 L, tanque fermentador 40 L, tanque para coagulação de leite 

de 100 L.  

 

Laboratórios de 

microbiologia (L-

39A, B e C) com área 

de 146,00 m2. 

Agitador de tubos vórtex, autoclave vertical, banho maria digital, capela de fluxo 

laminar, contador de colônias (digital com iluminação), deionizador de água, estufa 

de secagem, estufa de secagem com controle microbiológico, forno de micro-

ondas, geladeira 307 L, homogeneizador de amostras, estufa B.O.D., microscópio 

binocular 5, microscópio biológico, microscópio para campo claro e campo escuro. 

 

Laboratório de 

Química Orgânica e 

Bioquímica (L-25ª) 

com área de 73,33 m2. 

Agitador de tubos tipo vórtex, agitador magnético com aquecimento, balança 

analítica, balança semi-analítica, banho de areia, bomba a vácuo, capela de 

exaustão de gases, chapa de aquecimento, determinador de ponto de fusão, estufa 

de secagem e esterilização, lavador de olhos, manta aquecedora, refrigerador 

duplex frost free de 420 L, rota-evaporador.  

 

Laboratório de 

Operações Unitárias e 

Fenômenos de 

Transporte (J-17 e J-

18) com área de 

140,65 m2.  

Spray Dryer com capacidade de secagem de 1 L.h-1, módulo didático para estudar 

medida de vazão para líquidos, módulo didático para estudar troca de calor por 

convecção forçada, módulo didático para estudar troca de calor por condução e 

convecção natural, módulo didático para estudar sedimentação, módulo didático 

para estudar tipos de escoamento (laminar e turbulento), módulo didático para 

estudar escoamento em meios porosos e fluidização.  

 

Laboratório de 

Análise Instrumental 

(I-34 e I-35) com área 

de 73,17 m2. 

Agitador de tubos tipo vórtex, agitador magnético com aquecimento, agitador 

magnético sem aquecimento, balança eletrônica de precisão, balança analítica, 

balança semi-analítica, capela de exaustão de gases, condutivímetro de bancada, 

espectrofotômetro UV-Visível feixe simples, forno de micro-ondas 31 L, 

fotocolorímetro digital, purificador de água por osmose reversa, pHmetro, 

refrigerador duplex frost free de 420 L. 

 

Laboratório de 

Análises Térmicas e 

Espectrometria de 

Combustíveis e 

Materiais (I-36A) 

com área de 15,00 m2. 

Analisador térmico simultâneo (STA) com linha de transferência de gases, 

espectrômetro infravermelho (FTIR/UATR), bomba calorimétrica, balança 

analítica. 

Laboratório de 

Análises (J-02) com 

15,31 m2. 

Analisador de atividade de água (AQUA LAB), Colorímetro CR-400 (Konica 

Minolta), Reômetro Digital LLDV-III (Brookfield), Texturômetro TAHD/PLUS 

(Stable Microsystems), Espectrofotômetro UV Vis Lambda 45 (PerkinElmer), 

Espectrofotômetro UV Vis SP-22 (Bioespectro), Geladeira Duplex. 

  

Laboratório de 

Informática (I-21) 

com área de 74,36 m2. 

O laboratório I-21 está no bloco I-2 da UTFPR e possui aproximadamente 74 

m2.  O laboratório possui 37 computadores marca Dell (OPTIPLEX 7010); 

composto de processador Intel (Modelo I5); arquitetura de 64 bits; 4 GB de 

memória DDR3; Disco rígido com capacidade de 250 Gigabytes; gravador de 

DVD; monitor 21,5”; Sistema Operacional Windows, sistema de ar-condicionado, 

quadro brando, projetor multimídia e tela de projeção. 

 

Fonte: Autoria Própria (2022). 
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 Para atender as demandas por análises provindas de unidades curriculares que 

envolvem atividades práticas, trabalho de conclusão de curso e outras demandas como de 

Universidades, Centros de Pesquisa e Empresas, a UTFPR organiza os laboratórios nos 

diversos Campi em Centrais Analíticas.  No campus Medianeira, se encontra a Central 

Analítica de Medianeira (CEANMED) que propicia ao discente agendar o uso dos 

equipamentos pertencentes à Central Analítica, e também solicitar apoio técnico caso seja 

necessário. 

A CEANMED atende aos alunos dos Programa de Pós-Graduação em Tecnologia 

de Alimentos (PPGTA), Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos – 

Mestrado Profissional (PPGTAL-LD) e Programa de Pós-graduação em Inovações 

Tecnológicas (PPGIT-CM), além dos alunos do Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologias Ambientais (PPGTAMB), Pós-Graduação do Ensino de Física (Mestrado 

Profissional, MNPEF- Medianeira), Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional 

(PROFQUI-Medianeira) e ainda, projetos de iniciação científica e Trabalho de Conclusão 

de Curso dos alunos de graduação dos cursos de Tecnologia em Alimentos, Engenharia de 

Alimentos e Engenharia Ambiental. Os equipamentos disponíveis e agendamentos podem 

ser realizados nos sítios específicos: http://www.utfpr.edu.br/pesquisa-e-pos-

graduacao/laboratorios-multiusuarios/laboratorios/ceanmed/administracao. 

A CEANMED conta com a seguinte área disponível: 2 laboratórios principais 

(Salas I-34 e I-35) com área total de 65 m2, e alguns equipamentos estão alocados em 

laboratórios de pesquisa do PPGTA, PPGTAMB e PROFIS. 

Quantidade e descrição do equipamento: 

- 1 Cromatógrafo a gás com detector de condutividade térmica (GC/TCD); 

- 1 Cromatógrafo a líquido de alta eficiência (HPLC); 

- 1 Cromatógrafo a líquido de ultra eficiência (UHPLC); 

- 1 Cromatógrafo de íons; 

- 1 Cromatógrafo a gás com detector de ionização por chama (GC/FID); 

- 1 Cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massa (GC/MS); 

- 1 Analisador Termogravimétrico (TGA/DSC); 

- 1 Espectrômetro de Absorção Atômica (AAS); 

- 1 Espectrômetro de Infravermelho (FTIR); 

- 1 Espectrômetro de absorção molecular no UV- VIS - feixe duplo; 

- 1 Espectrômetro de absorção molecular no UV- VIS - feixe duplo; 

http://www.utfpr.edu.br/pesquisa-e-pos-graduacao/laboratorios-multiusuarios/laboratorios/ceanmed/administracao
http://www.utfpr.edu.br/pesquisa-e-pos-graduacao/laboratorios-multiusuarios/laboratorios/ceanmed/administracao
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- Espectrômetro de absorção molecular no UV- VIS - feixe simples; 

- 1 Bomba Calorimétrica; 

- 1 Microscópio para campo claro campo escuro e contraste de fase trinocular; 

- 1 Estereomicroscópio trinocular, com câmera fotográfica digital, com lentes para vários 

aumentos; 

- 1 Digestor por Micro-ondas; 

- 1 Reômetro rotativo digital para amostras líquidas com banho termostatizado (-20 a 

200 ºC) com conjunto completo de spindles; 

- 1 Texturômetro; 

- 1 Atomizador (spray-dryer); 

- 1 Liofilizador; 

- 1 Extrusora; 

- 1 Fermentador de bancada; 

- 1 Colorímetro de Hunter; 

- 1 Determinador de atividade de água; 

- 1 Medidor de demanda bioquímica de oxigênio; 

- 1 Analisador de biogás; 

- 1 Crioscópio; 

- 1 Máquina de Corte e Gravação a Laser; 

- 1 Espectrofotômetro de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICPOES). 

 

 

11. PREVISÃO DO QUADRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

A necessidade do quadro de técnicos administrativos compreende duas classes 

funcionais: (a) servidores da Classe “E”, e (b) servidores da Classe “D”.  No Quadro 85 é 

listado o grupo de servidores técnico administrativos definido a partir da concepção 

curricular do curso superior de Tecnologia em Alimentos.  Esse quantitativo foi definido 

com a Secretaria de Ensino Superior (SESu) do MEC para atender aos cursos do Campus 

Medianeira. 
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Quadro 85 – Quadro de Servidores Técnico-Administrativo 

Função  Área de Formação  Quantidade 

Técnico de Laboratório / Química Química 3* 

Técnico de Laboratório / Alimentos  Alimentos 2 

Departamento de Estágio e Qualificação Profissional Administrativo 3** 

Coordenação (secretaria coordenação de curso) Administrativo / Pedagogia 2** 

Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e 

Assistência Estudantil. 

Pedagogia (2), Psicologia (2), 

Serviço Social (1), Medicina 

(1), Auxiliar de Enfermagem 

(2), Odontologia (3) 

11** 

Biblioteca Bibliotecário / Administrativo 7** 

Secretaria de Registro Acadêmico Administrativo 3** 

Almoxarifado  Administrativo 2* 

* Atendem todos os laboratórios de química. ** Atendimento compartilhado de todos os cursos do 

campus. 

Fonte: Autoria Própria (2022). 
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