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APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Pós-graduação Lato Sensu – Especialização em 

Gestão e Controle da Qualidade de Alimentos da Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso, em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) é norteador de todas as ações da práxis pedagógica, cujas diretrizes de 

elaboração buscou atender as Bases Legais de Qualidade da Educação Superior estabelecido pelo 

MEC, a Missão, a Visão, os Valores e a Política de Qualidade da IES e da Mantenedora na nova 

vertente de atuação do SENAI-MT: a Educação Superior. 

A partir desse compromisso, a instituição define sua política de trabalho em conformidade 

com as necessidades e expectativas gerais da sociedade local e em interface permanente com o 

mercado de trabalho global e com o sistema educacional. 

Estas perspectivas inovadoras, em face de sua importância e significado, constituem-se em 

marco referencial e desafio a mudança de paradigmas, onde o segmento industrial representado 

por meio do Comitê Técnico Setorial juntamente com a comunidade acadêmica se empenha em 

um processo coletivo para definir o currículo e as formas de viabilizar e concretizar o seu projeto 

educativo. 

Por que projeto? O termo projeto é uma ideia de ação planejada com vistas ao futuro, ou 

seja, de uma ação consciente voltada para a criação de uma nova realidade. 

Por que pedagógico? É a intencionalidade da Instituição, no sentido de definir ações 

educativas e as características necessárias para cumprir seus propósitos e sua intencionalidade. 

Por que curso? É a trajetória, direção ou caminho que as ações pedagógicas e curriculares 

devem percorrer para habilitar um perfil de egresso. 

Portanto, o PPC é um documento de orientação acadêmica onde constam, dentre outros 

elementos: conhecimentos considerados necessários à formação das competências estabelecidas 

a partir do perfil do egresso; estrutura e conteúdo curricular; ementário, bibliografia básica e 

complementar; estratégias de ensino; entre outras informações necessárias para o pleno 

funcionamento do curso. 
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Neste sentido, o PPC não é algo pronto e acabado, deve ser alterado e inovado sempre que 

necessário, conforme período estabelecido para avaliação institucional do curso, ou seja, 

adequando-se ao momento ou assumindo uma postura crítica frente à realidade e a necessidade 

demandada pelo mundo do trabalho. Possui uma intencionalidade, apontando para a superação 

de uma realidade e para a construção de outra por meio da interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. 

Por fim, o presente PPC tem por objetivo subsidiar aos docentes para o planejamento 

pedagógico articulado com demais áreas de conhecimento contido no currículo acadêmico, 

possibilitando a elaboração de estratégias de ensino, que visam desenvolver competências 

necessárias demandadas para atuar em uma organização, nesse sentido o caminho percorrido vai 

da aprendizagem individual, para a aprendizagem em grupo, para aprendizagem na organização. 
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PERFIL E MISSÃO INSTITUCIONAL 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI foi instituído em 1942, pelo 

Decreto Lei 4048/42, com o propósito de formar, aperfeiçoar e especializar mão-de-obra para o 

setor econômico secundário organizado e administrado pela Confederação Nacional da Indústria, 

nos termos do Decreto Lei n 4.048, de 22 de janeiro de 1942, é uma entidade de direito privado, 

nos termos da lei civil, com sede e foro jurídico na Capital da República. 

O SENAI tem por objetivo principal realizar, em Unidades Operacionais instaladas e 

mantidas pela instituição, ou sob forma de cooperação, a aprendizagem industrial a que estão 

obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua jurisdição, nos termos de dispositivo 

constitucional e da legislação ordinária, o ensino de continuação, aperfeiçoamento e 

especialização ao trabalhador adulto e de cooperar com o desenvolvimento tecnológico da 

indústria brasileira. 

O SENAI, para a realização das suas finalidades, corporifica órgãos normativos e 

administração, de âmbito nacional e de âmbito regional. São órgãos normativos o Conselho 

Nacional, com jurisdição em todo o país e os Conselhos Regionais, com jurisdição nas bases 

territoriais correspondentes. 

 

SENAI MATO GROSSO – CENÁRIO REGIONAL 

O SENAI Mato Grosso, vinculado ao Sistema FIEMT - Federação das Indústrias do Estado de 

Mato Grosso foi fundada no dia 29 de julho de 1976, iniciando suas atividades no Estado em 1º de 

janeiro de 1977, apresentando, a cada ano, um acréscimo em suas áreas de atuação e de 

municípios contemplados com programas de Educação Profissional e Serviços Técnicos e 

Tecnológicos. A sua primeira Unidade de Ensino foi inaugurada em 09 de fevereiro de 1979, na 

cidade de Várzea Grande, contando atualmente com a oferta de mais de 10 (dez) cursos de 

técnicos.  

Hoje, o SENAI-MT possui Unidades de Ensino fixas situadas em regiões estratégicas 

atendendo desde grandes polos industriais até empresas localizadas em municípios longínquos, 

sempre com informações e técnicas atualizadas nos maiores centros de tecnologia do  
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Brasil. Além de contar com Unidades conveniadas e móveis, por meio das quais o Departamento 

Regional como Mantenedora planeja e executa parte de sua programação.  

O SENAI MT foi à primeira instituição de Educação Profissional do Estado a obter a 

Certificação ISO 9001/2000 onde, entre outros princípios básicos, foi avaliado o foco no cliente, o 

desenvolvimento das pessoas e a busca por melhorias contínuas. Para conseguir atender essas 

exigências o SENAI MT implantou, em 2004, a Política de “Sistema de Gestão da Qualidade” (SGQ), 

no qual todos os processos são checados, analisados e aditados pela ABS Quality Evolution, Inc.  

 

FATEC SENAI MT 

No ano de 2011, o SENAI-MT aumenta seu portfólio de cursos por meio do credenciamento 

da Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso e autorização de Cursos Superiores de Tecnologia 

na Área de Alimentos e Bebidas junto ao Ministério de Educação – MEC, publicado no Diário 

Oficial da União por meio da Portaria nº 387de 22 de setembro de 2011, realizando no presente 

ano o primeiro vestibular.  

A Faculdade de Tecnologia foi instalada na Unidade de Ensino do SENAI-MT, localizada na 

avenida XV de Novembro, Bairro Porto, região estratégica do Município de Cuiabá. O contexto 

histórico da referida Unidade começa pela sua criação em 2001, onde recebeu a princípio o nome 

de Centro de Educação e Tecnologia SENAI – FIEMTEC, sendo considerada na época e atualmente 

a maior e mais bem planejada infraestrutura de uma escola profissionalizante do Estado de Mato 

Grosso. Porém, devido à padronização das Unidades de Ensino deliberado pelo Conselho Regional 

do SENAI-MT, em 2007 recebe uma nova denominação Unidade SENAI Cuiabá.  

As áreas de oferta da respectiva Unidade de Ensino proporciona a Faculdade de Tecnologia 

prospecção de implantação de Cursos de Graduação e Pós-graduação Lato Sensu, devido à 

infraestrutura já instalada e anos de atividades junto aos segmentos industriais do município e 

regiões circunvizinhas, atendendo os anseios destes e da sociedade local, principalmente dos 

egressos provindos dos Cursos de Graduação Tecnológica, bem como de Instituições públicas e 

privadas que buscam formação continuada. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

 Dados Gerais 

Em consonância com Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso e 

com a Política de Extensão, as atividades de extensão podem ser conduzidas e supervisionadas 

pelas coordenações específicas de cada área de formação dos respectivos cursos de Graduação e 

Pós-graduação Lato Sensu. 

As áreas de pesquisas serão definidas em conformidade com as linhas de atuação das 

ações de extensão, onde estas deverão ser classificadas segundo a área temática. A classificação 

deve ser área temática principal e, opcionalmente, área temática secundária. 

A metodologia adotada de classificação por área deve observar o objeto ou assunto que é 

enfocado na ação. Mesmo que não se encontre no conjunto das áreas uma correspondência 

absoluta com o objeto da ação, a mais aproximada, tematicamente, deverá ser a escolhida. 

A finalidade da classificação é a sistematização, de maneira a favorecer os estudos e 

relatórios sobre a produção da extensão, segundo agrupamentos temáticos, bem como a 

articulação de indivíduos ou grupos que atuam na mesma área temática.  

 

Denominação do curso Gestão e Controle da Qualidade de Alimentos 

Modalidade 
Presencial com atividades assistidas mediadas por 

tecnologia 

Curso de graduação ao qual se vincula Curso Superior de Tecnologia em Alimentos 

Instituição Certificadora 

Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso 

Avenida XV de Novembro, 303 Bairro: Porto 

CEP: 78.020-300  

Município: Cuiabá- MT 

VAGAS 35 vagas anuais 
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JUSTIFICATIVA 
 

O segmento de produção de alimentos está-se tornando cada vez mais dinâmico, 

competitivo e inovador para atender às necessidades de um mercado consumidor crescente e 

exigente com relação à qualidade, à praticidade e ao valor nutricional e funcional dos alimentos.  

O desenvolvimento de produtos na indústria alimentícia exige a participação de 

profissionais qualificados e competentes na estruturação do processo a partir do emprego de 

novas tecnologias e alinhamento com as tendências de mercado.  

O segmento de alimentos é um tema de relevância no cenário mundial, considerando a 

estimativa de que a produção seja ampliada em 70% até 2050, segundo a Food and Agriculture 

Organization (2018). Esse processo produtivo envolve questões sociais, econômicas e ambientais, 

assim como o requisito de qualidade e segurança dos alimentos.  

O crescimento do número de postos de trabalho no setor traz a necessidade de 

profissionalização daqueles que atuam em diversos níveis de produção de alimentos e serviços, 

sobretudo aqueles voltados à Gestão e Qualidade dos alimentos. Afinal, trata-se de processos que 

podem atenuar os dados epidemiológicos que, além dos prejuízos à saúde da população, quando 

ocorrem, provocam direta e indiretamente prejuízos financeiros para o Estado e para os 

produtores de alimentos ou responsáveis por serviços de alimentação. 

Atualmente, a Ciência dos Alimentos, sobretudo Controle de Qualidade em alimentos é 

uma área que requer cada vez mais profissionais qualificados, fundamentados em conhecimentos 

técnicos e científicos e preparados para atender as necessidades do mercado. As tendências atuais 

na educação exigem dos profissionais um contínuo aprendizado, através de educação continuada 

de qualidade que o capacite a firmar posição de liderança no mercado, cada vez mais competitivo. 

O Curso de Pós-Graduação em Gestão e Controle da Qualidade de Alimentos visa 

aprimorar o conhecimento dos profissionais que atuam no setor alimentício na gestão da 

qualidade dentro do segmento produtivo, capacitando-o a implantar ferramentas da qualidade, 

compreender o segmento de auditorias e certificação, identificar e implementar pontos críticos de 

controle necessários para produção de alimentos com qualidade e segurança alimentar. 

Assim, a Especialização na área de Alimentos da FATEC SENAI MT, integra seus esforços 

como instituição de formação profissional por meio da execução de um curso que visa capacitar e 

atualizar profissionais para atender ao mercado de trabalho promovendo o acompanhamento e o 
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desenvolvimento, gestão e controle de qualidade dos produtos alimentícios com conhecimento 

tecnológico aplicado e perfil gestor.  

Dessa forma, a Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso, considerando a abrangência 

de atuação na área de alimentos e os indicadores de crescimento do setor tais como: aumento de 

empregos, produção e exportação, visualiza grande potencial para a implantação do programa de 

Pós-Graduação Latu sensu em Gestão e Controle da Qualidade de Alimentos para atender às 

necessidades das indústrias e empresas do setor alimentício. 

Sabemos que na atualidade a formação do trabalhador não deve ser apenas técnica, 

regulada apenas para sua atividade específica, mas que, domine as condições multifacetadas do 

mercado de trabalho, por esse motivo a FATEC SENAI MT, por meio de sua metodologia de ensino 

com aulas teórico-práticas, docentes com grande conhecimento técnico, laboratórios com 

infraestrutura adequada, busca auxiliar o desenvolvimento da capacidade crítica, autonomia para 

gerir seu próprio trabalho, habilidade de trabalhar em equipe, solucionar criativamente situações 

desafiadoras em sua área profissional com postura inovadora. 

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver, analisar, aplicar, bem como determinar e implementar métodos de controle de 

qualidade a fim de garantir a segurança física, química e biológica do alimento, nos diferentes 

setor da área de Alimentos e Bebidas. 

 

PÚBLICO ALVO 

Profissionais graduados (nos cursos de Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, 

Tecnologia de Alimentos, Tecnologia de Agroindústria, Química de Alimentos, Química, Medicina 

Veterinária, Agronomia, Nutrição, Engenharia Agrícola, Gastronomia) interessados em obter uma 

Pós-Graduação na área de Produção Alimentícia, para atuar no segmento de produção de 

alimentos e aprimorar seu desempenho profissional. 

 

LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS 

 Local de realização das aulas: Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso, situado na Av. 

XV de Novembro, 303 - CEP: 78020-301 – Bairro Porto, Cuiabá – MT.  
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 Horário das aulas presenciais: Sextas-feiras: das 18h às 22h, sábados: das 08h às 12h e 

13h30 às 17h30, e domingo: das 08h às 12h – com a previsão de um encontro mensal.  

 Aulas Mediadas por Tecnologia: para a carga horária à distância, as atividades serão 

realizadas na plataforma Meu SENAI/Google Sala de Aula. 

Obs.: A confirmação da oferta da turma ocorrerá após a efetivação de, no mínimo, 25 (vinte e 

cinco) matrículas. 

 

CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DO CURSO 

 360 h/aula. 

 

TEMPO MÁXIMO E MINÍMO DE INTEGRALIZAÇÃO 

O curso será composto por quinze disciplinas. As atividades didático-pedagógicas estão 

previstas para serem realizadas em um período de 18 meses e o prazo máximo para a finalização e 

apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso será em no máximo 30 meses. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

Conforme Regimento Acadêmico da Faculdade de Tecnologia do SENAI Mato Grosso, os 

candidatos devem apresentar a seguinte documentação para participar do processo seletivo: 

 Ficha de inscrição preenchida e assinada; 

 Análise do Histórico de graduação: média das disciplinas do curso superior mais próximo à 

área do curso pretendido. 

 Análise de Curriculum vitae, sendo:  

 Formação acadêmica: 2 pontos para graduação na área, 3 pontos para Pós-Graduação Lato 

Sensu na área, 4 pontos por Pós-Graduação Stricto Sensu na área; 

 Experiência profissional na área: 1 ponto por ano; 

 Artigos publicados: 1 ponto por artigo publicado, na área; 

 Histórico de graduação: área relacionada e desempenho acadêmico;  

 Curriculum vitae: formação acadêmica, experiência profissional na área, artigos publicados, 

participação em congressos, entre outros; 
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 Cópia do diploma de graduação ou documento equivalente de conclusão de curso 

graduação; 

 Comprovante de residência atualizado (últimos 90 dias); 

 01 foto 3x4 recente; 

 Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (não será devolvida em caso de 

desistência); 

 Documento: Identidade, certidão de nascimento ou casamento, CPF, Título Eleitoral, 

comprovante de estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino). 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O (A) profissional especialista em Gestão e Controle da Qualidade de Alimentos, ao término 

do curso, deverá estar apto (a) a: 

 Planejar, implantar e coordenar sistemas de gestão relacionados ao Controle de Qualidade, 

por meio da utilização de ferramentas que garantam a qualidade e segurança de alimentos; 

 Aplicar o conhecimento empreendedor e soluções tecnológicas para aumentar a 

produtividade com qualidade em produtos e processos;  

 Gerenciar o planejamento, a implementação e a avaliação da qualidade na indústria de 

alimentos e serviços de alimentação;  

 Atuar como gestores e líderes desenvolvendo competências, valorizando suas habilidades 

e proporcionando novas atitudes na condução de processos de gestão e controle da 

qualidade de alimentos; 

 Aplicar conhecimentos na área de qualidade em alimentos respeitando a ética, legislação e 

Sustentabilidade Ambiental; 

 Compreender e traduzir as necessidades das indústrias para aplicar modelos de negócios 

interconectados à indústria 4.0 utilizando ferramentas e estratégias para transformação 

digital; 

 Desenvolver a capacidade para reestruturar e otimizar os processos adaptando-os aos 

impactos da transformação digital frente às mudanças nas relações de trabalho, dos novos 

perfis profissionais e dos modelos de estruturas organizacionais. 
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PROGRAMA 
 

Módulo Disciplinas 
CH  

Total 

CH 

Presencial 

CH  
*Med. TIC 

1: 

Ferramentas 

da 

Qualidade 

Qualidade e Tendência em Alimentos e Embalagem 24 24 - 

Assuntos Regulatórios na Gestão da Qualidade de 

Alimentos 
24 16 8 

Programa de Pré-Requisitos 24 16 8 

Sistema de Análise de Perigos e Pontos de Controle 24 16 8 

Padrões de identidade de Qualidade 24 16 8 

Controle Estatístico da Qualidade 24 24 - 

Carga Horária do Módulo 1 144 h 112 32 

2: Gestão e 

Controle de 

Qualidade 

Normas Internacionais 24 24 - 

FSSC 22000 24 16 8 

Análises Laboratoriais para Controle da Qualidade 24 16 8 

Vida de Prateleiras dos Alimentos 24 16 8 

Gestão Enxuta na Indústria de Alimentos 24 16 8 

Gestão e Liderança na Indústria de Alimentos 24 24 - 

Certificação Intermediária em Auditor Interno FSSC 22000 

Carga Horária do Módulo 2 144 h 112 32 

3: Projeto e 

Seminários  

Metodologia da Pesquisa 24 - 24 

Projeto Técnico (Artigo ou projeto prático) 44 - 44 

Seminário 4 - 4 

Carga Horária do Módulo 3 72 - 72 

Total da Carga Horária 
360 h 

Total 

224h 136h 

60% 

Presencial 

40% Aulas 

Com TIC 
*
Med. TIC = Aulas Mediadas por Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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PLANO DE CURSO 

 

Módulo 1: Ferramentas da Qualidade 
 

Disciplina 
Qualidade e Tendência em Alimentos e 

Embalagem 
Carga Horária Total 24 h 

FINALIDADE 

Objetivo: Promover a atualização e apresentar as tendências e novas opções de ingredientes para 
formular produtos alimentícios de acordo com as tendências tecnológicas. 

PROGRAMA/EMENTA 

Tendências de consumo relacionadas ao comportamento do consumidor: 
 Sensorialidade e Prazer; 

 Saudabilidade e Bem-estar; 

 Conveniência e Praticidade; 

 Confiabilidade e Qualidade; 

 Sustentabilidade e Ética.  

Novas tendências em alimentos com propriedades funcionais.  

Novas tendências de Substitutos de aditivos e coadjuvantes alimentares.  

Estudo de tecnologias emergentes para conservação de alimentos que substituem o 
processamento.  
Métodos de Conservação dos alimentos. 

Qualidade em Embalagens de Alimentos: 

Evolução das embalagens na indústria de alimentos. 

Requisitos essenciais de uma embalagem para alimentos. 

Tipos de embalagens: classes, materiais utilizados, características, propriedades e impacto 
ambiental. 

Indústria 4.0 para o setor de Alimentos e Bebidas. 

Nanotecnologia no desenvolvimento de embalagens. 

Embalagens ativas: conceito, características e aplicações: barreiras, antimicrobianas, antioxidantes 
e aromáticas. 

Embalagens inteligentes: conceito, características e aplicações: carreadoras de dados e 
indicadores. 

JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

 A Qualidade e Tendência em Alimentos visa aprimorar os profissionais que atuam no setor 

alimentício na gestão da qualidade dentro do segmento produtivo, conhecer e aplicar as 

principais inovações e tendências para produção de alimentos seguros. 
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REFERÊNCIAS 

BÁSICA 

OETTERER, M., REGINATO-D’ARCE, M.A.B., SPOTO, M.H.F. Fundamentos de ciência e tecnologia 
de alimentos. Barueri: Manole, 2006. 612 p. 

ORDÓÑEZ PEREDA, Juan A. Tecnologia de Alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2005-2007. v. 1. 294 
p.  

ROSENTHAL, A. et al. Tecnologia de alimentos e inovação: tendências e perspectivas. Brasília: 
Embrapa informação tecnológica, 2008. 193p. 

COMPLEMENTAR 

BRAGANTE, A. G. Desenvolvendo Produto Alimentício: conceitos e metodologias. 1. ed. São 
Paulo. Brasil, 2012. 

NESPOLO, C. R. et. al. Práticas em tecnologia de alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2015. 205p. 

BERTOLINO, Marco Tulio. Gerenciamento da qualidade na indústria alimentícia: ênfase na 
segurança dos alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

BALLESTERO-ALVAREZ, María Esmeralda. Gestão de qualidade, produção e operações. 2ª ed. São 
Paulo, SP: Atlas, 2012. 

TROTT, Paul.                                                       . Porto Alegre: 
Bookman, 2012. 
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Disciplina 
Assuntos Regulatórios na Gestão da 

Qualidade de Alimentos 

Carga Horária Total 24 h 

CH Presencial 16 h CH Med. TIC 8 h 

FINALIDADE 

Objetivo: Desenvolver a habilidade de compreender os assuntos regulatórios em alimentos e 
aplicar as ferramentas de gestão da qualidade na produção de alimentos. 

PROGRAMA/EMENTA 

Introdução: Legislação e normas brasileiras e internacionais de alimentos. Sistemas de gestão da 
qualidade de alimentos. 
 

Atualização de legislação 

 Genérica: foco em Anvisa, Mapa, Defesa do Consumidor e Inmetro; 

 Rotulagem 

 Rotulagem; 

 Tabela nutricional; 

 Avaliação da rotulagem. 

 

 Registros, licenças, habilitação 

 Registro de Produtos de Origem Animal e Produtos de Origem Vegetal; 

 Regularização de produtos na Anvisa; 

 Legalização de empresas nas Secretarias de Vigilância Sanitária Locais e Anvisa; 

Registro de estabelecimento ou de produto no Mapa; 

 Proposta de aprovação de apelo nutricional e/ ou de produto com propriedades 

funcionais ou de saúde. 

JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

Justifica-se a disciplina de legislação para alimentos por contribuir para a compreensão dos 
assuntos regulatórios, registro de produtos, interpretação e aplicação da legislação sanitária 
vigente na área de alimentos para a condução do processo de controle e garantia da qualidade 
em indústrias de alimentos e bebidas, serviços de alimentação (refeições produzidas em 
restaurantes industriais e comerciais, cozinhas hospitalares, alimentação escolar, lanchonetes, 
hotéis, supermercados) entre outros. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICA 

GOMES, J. C. Legislação de alimentos e bebidas. 2ª ed. Viçosa: UFV, 2009. 635 p. 

SILVA JR., E. A. Manual de controle higiênico-sanitário em serviços de alimentação. 6ª ed. São 
Paulo: Varela, 2008. 625 p. 
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Hazelwood – Mclean. Manual de Higiene para Manipuladores de Alimentos. 1999, 140p. 

COMPLEMENTAR 

FORSYTHE, S. J. Microbiologia da Segurança Alimentar. Porto Alegre: Artmed, 2002. 424 p. 

Kuaye, A. Y. Limpeza e Sanitização na Indústria de Alimentos. 2017, 323p. 

Carelle, A. C.; Cândido, C. C. Manipulação e Higiene dos Alimentos. 2014, 168p. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Disponível em: < 
http://www.agricultura.gov.br/>. 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/alimentos. 
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Disciplina Programa de Pré-Requisitos 

Carga Horária Total 24 h 

CH Presencial 16 h CH Med. TIC 8 h 

FINALIDADE 

Objetivo: Apresentar as medidas fundamentais para garantir a segurança dos alimentos em 
indústrias e serviços de alimentação. 

PROGRAMA/EMENTA 

Boas Práticas de Fabricação (BPF). 

 Instruções de trabalho; 

 Ficha de registro; 

 Manual de boas práticas;  

  Fundamentos Legais e Normativos; 

  Interpretação das legislações: Estrutura, Conceitos, Uso e aplicação, Documentação, 

Requisitos; 

  Etapas para implantação; 

 Procedimento Operacional Padronizado (POP);  

- Fundamentos Legais e Normativos; 

- Interpretação das legislações: Estrutura, Conceitos, Uso e aplicação, Documentação, 

Requisitos; 

- Etapas para implantação; 

- Estudo de caso. 

 Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO). 

- Fundamentos Legais e Normativos; 

- Interpretação das legislações: Estrutura, Conceitos, Uso e aplicação, Documentação, 

Requisitos; 

- Etapas para implantação; 

- Estudo de caso. 

Programas de Autocontrole (PAC). 

Sistema Unificado de Segurança Sanitária. 
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JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

A disciplina Programa de Pré-Requisitos é voltada para a cadeia produtiva de alimentos, desde os 
produtores de alimentos para animais até produtores de alimentos para o consumo humano, 
aditivos, ingredientes, materiais de embalagem para alimentos, operadores de transporte e 
estocagem, distribuidores varejistas e serviços de alimentação, justificando sua importância para 
toda cadeia produtiva de alimentos. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICA 

Kuaye, A. Y. Limpeza e Sanitização na Indústria de Alimentos. 2017, 323p. 

Carelle, A. C.; Cândido, C. C. Manipulação e Higiene dos Alimentos. 2014, 168p. 

Jucene, C. Manual de BPF, POP e Registro em Estabelecimentos Alimentícios. 2011, 190p. 

Silva, E. A. Manual de Controle Higiênico-Sanitário em Serviços de Alimentação. 2014, 693p. 

COMPLEMENTAR 

Portaria n° 1428, de 26 de novembro de 1993 - Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de 
Alimentos. 

Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de Julho de 1997 - Regulamento técnico sobre as condições 
higiênico sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos 
produtore/industrializadores de alimentos. 

RDC nº 275, de 21 de Outubro de 2002 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos 
Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de 
Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos 
Produtores/Industrializadores de Alimentos. 

PROCEDIMENTOS – PADRÃO DE HIGIENE OPERACIONAL – PPHO, a ser utilizado nos 
Estabelecimentos de Leite e Derivados que funcionam sob o regime de Inspeção Federal, como 
etapa preliminar e essencial dos Programas de Segurança Alimentar do tipo APPCC (Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle). 

Circular nº 369/2003/DCI/DIPOA, de 02 de Junho de 2003 - Instruções para elaboração e 
implantação dos sistemas PPHO e APPCC nos estabelecimentos habilitados à exportação de 
carnes. 

Norma Interna DIPOA/SDA nº 01, de 08 de Março de 2017 - Aprovar os modelos de formulários, 
estabelece as frequências e as amostragens mínimas a serem utilizadas na inspeção e 
fiscalização, para verificação oficial dos autocontroles implantados pelos estabelecimentos de 
produtos de origem animal registrados (SIF) ou relacionados (ER) junto ao DIPOA/SDA, bem como 
o manual de procedimentos. 
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Disciplina 
Sistema de Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle 

Carga Horária Total 24 h 

CH Presencial 16 h CH Med. TIC 8 h 

FINALIDADE 

Objetivo: (HACCP) - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle Gestão da Cadeia Alimentar 
visa capacitar, entender e interpretar as diretrizes básicas para implantação, manutenção e 
verificação do Plano de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle para assegurar a produção 
e distribuição de alimentos com qualidade e livres de contaminantes de natureza biológica, física 
ou química que venham a trazer danos à saúde do consumidor. 

PROGRAMA/EMENTA 

- Perigos físicos, químicos e microbiológicos clássicos e emergentes (patógenos, indicadores, 

fungos toxigênicos, perigos formados no processamento de alimentos, e outros). 

- Análise de risco. 

- Medidas de controle para perigos físicos, químicos e microbiológicos (tecnologias adotadas pelas 

indústrias de alimentos, gestão de embalagens). 

- Princípios da APPCC. 

- Etapas de desenvolvimento da APPCC. 

- Desenvolvimento das etapas para elaboração e implantação do plano de APPCC. 

- Formação da equipe, Identificação da empresa. 

- Avaliação dos pré-requisitos. 

- Estabelecimento dos programas de pré requisitos operacionais – PPRO. 

- Programa de capacitação técnica Sequência lógica de aplicação dos princípios da APPCC. 

- Descrição, identificação e uso pretendido do produto. 

- Construção e verificação prática do diagrama operacional. 

- Listar e identificar os perigos, analisar os riscos e considerar as medidas preventivas de controle. 

- Identificar os PCCs e aplicar a árvore decisória. 

- Estabelecer os limites críticos para cada PCC. 

- Estabelecer o sistema de monitoramento para cada PCC. 

- Estabelecer as ações corretivas. 

- Estabelecer os procedimentos de verificação. 

- Estabelecer os procedimentos de registro.  

- Aprovação, implantação e validação do plano da APPCC. 

- Exemplo de uma sequência de atividades na implantação da APPCC. 

- Certificação: passos envolvidos. 
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JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

 O Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) é de suma importância 
nos processo de produção de alimentos, pois propicia o desenvolvimento de competências 
relativas à elaboração de planos APPCC e avaliação das Boas Práticas de Fabricação garantindo a 
segurança do alimento desde a produção primária até a mesa do consumidor. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICA 

Pinto, José; Neves, Ricardo. Análise de Riscos no Processamento Alimentar. 2ª ed. 2012. 

Assis, Marcos. Gestão de Riscos com Controles Internos. Como Vencer os Desafios e Manter a 
Eficiência dos Negócios. Ed. Saint Paul; Edição: 1ª, 2012. 168 pág. 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. 
(FAO/WHO). Joint FAO/WHO Food Standards Programme Codex Committee on General 
Principles. Proposed draft working principles for risk analysis for food safety. 24th session, Paris, 
France; 2007 April 2-6. Yin RK 

COMPLEMENTAR 

BIP 2153, Gerenciamento de risco da maneira ISO 31000.  

BS 31100, A gestão de riscos - Código de prática e orientação para a implementação da BS ISO 
31000.  

BS EN 31010, A gestão de riscos - técnicas de avaliação de risco.  

BS ISO 31000, Gerenciamento de Riscos - Princípios e orientações.  

PD ISO / TR 31004, A gestão de riscos - Orientação para a implementação da ISO 31000. 

 

  

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Marcos+Assi&search-alias=books
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Disciplina Padrões de Identidade e Qualidade 

Carga Horária Total 24 h 

CH Presencial 16 h CH Med. TIC 8 h 

FINALIDADE 

Objetivo: A disciplina de Padrões de Identidade e Qualidade possui como objetivos atualizar o 
estudante em relação ao conjunto de atributos que identifica e qualifica um produto na área de 
alimentos, bem como sua classificação, descrição do processo tecnológico, e seus 
requisitos/caracterização. 

PROGRAMA/EMENTA 

- Introdução à qualidade de alimentos; 

 Food safety; 

 Food Security. 

- Uso de aditivos alimentares; 
- Rastreabilidade de matéria prima e produto acabado; 
- Padrão de Identidade e Qualidade: 

 produtos de origem animal; 

 produtos de origem vegetal. 
- Organismos Geneticamente Modificados – OGM. 
- Ferramentas de controle visando a integridade econômica. 

JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

A disciplina de Padrões de Identidade e Qualidade possui como fundamento capacitar 
profissionais por meio do desenvolvimento de habilidades e competências na área de qualidade 
de alimentos para aplicação dos seus requisitos e caracterização, como: composição, 
ingredientes obrigatórios, ingredientes opcionais, características sensoriais, características físico-
químicas e acondicionamento de alimentos e bebidas. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICA 
GERMANO, Pedro Manuel Leal; GERMANO, Maria Izabel Simões. Higiene e Vigilância Sanitária 
de Alimentos. 4ªEd, Barueri, SP: Manole, 2011. 
ASSIS, Luana. Alimentos Seguros: Ferramentas Para Gestão e Controle da Produção e 
Distribuição. São Paulo – SP: SENAC, 2ª Ed., 2018. 
MATOS, Simone Pires; MACEDO, Daiany Gonçalves. Bioquímica dos Alimentos: Composição, 
Reações e Práticas de Conservação. São Paulo – SP: Érica, 2015. 

COMPLEMENTAR 
BERTOLINO, Marco Tulio. Gerenciamento da qualidade na indústria alimentícia: ênfase na 
segurança dos alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
OETERRER, Marília; REGITANO, D’ARCE, Marisa Aparecida Bismara; SPOTO, Marta. Fundamentos 
de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Barueri – SP, Manole, 2006. 
BALLESTERO-ALVAREZ, María Esmeralda. Gestão de qualidade, produção e operações. 2ª ed. São 
Paulo, SP: Atlas, 2012. 
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Disciplina Controle Estatístico da Qualidade Carga Horária Total 24 h 

FINALIDADE 

Objetivo: Desenvolver ferramentas estatísticas fundamentais para o especialista no que tange à 
análise de inspeção, controle, organização e planejamento nos processos que envolvem qualidade 
e segurança alimentar do produto.  

PROGRAMA/EMENTA 

Evolução e Conceitos da Qualidade: Controle Total da Qualidade, O exemplo Japonês, Americano 
e Europeu, Dimensões da Qualidade, Os sistemas de qualidade do século XX, Métodos estatísticos 
para o controle e a melhoria da qualidade. 

Inspeção por Amostragem no Controle e Certificação da Qualidade: Métodos de Inspeção, 
Inspeção por Atributo, Inspeção por Amostragem, Nível de Qualidade Aceitável, Nível de 
Qualidade Indiferente, Limite da Qualidade Média Resultante, Qualidade Limite.    

Ferramentas Estatísticas da Qualidade: Histograma; Folha de Verificação, Diagrama de Pareto, 
Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Concentração de Defeitos, Diagrama de Correlação e Cartas 
de Controle. 

Avaliação de Sistemas de Medição de Variáveis: Características de um sistema de medição; 
Avaliação do Erro Sistemático, Estudo de Reprodutibilidade e Repetitividade nos sistemas de 
medição, Estimativa da Variabilidade do Processo de Produção; Avaliação do Vício do Sistema de 
Medição, Avaliação da Linearidade do Instrumento; Avaliação da Adequação e da Resolução do 
Instrumento. 

Teste de Comparações Múltiplas: Testes de Hipótese Paramétricos e Não Paramétricos. 

Análise de Regressão: Regressão por Redução de Posto.  

JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

A disciplina tem o intuito de fornecer informações que permitam aos gestores determinar se os 
processos são capazes de atender aos requisitos, se os mesmos operam de forma estável ou se 
necessitam de intervenções, a construção de base para a melhoria contínua e as aplicações da 
ferramenta no ambiente de trabalho, desde as etapas de conceitos básicos e práticas de coletas 
de dados, cálculo e construção de cartas de controle até a aplicação na identificação de 
problemas e técnicas de análise e obtenção de soluções. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICA 

COSTA, B. F. A; EPPRENCHT, K. E; CARPINETTI, R. C. L. Controle Estatístico da Qualidade. 2ª 
edição. São Paulo: Atlas, 2012. 334p.   
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D. MONTGOMERY. Introdução ao Controle Estatístico de Qualidade. LTC, 4ª ed., 2004.   

HITOSHI KUME. Métodos Estatísticos para a Melhoria da Qualidade. São Paulo. Editora Gente. 
1993. 

COMPLEMENTAR 

LOPES, P. A. Probalidade e Estatística – conceitos, modelos, aplicações em Excel. Rio de Janeiro: 
Reichmann & Affonso Editores. 3ª reimpressão, 2003. 20p. 

PALADINI, E. P. Gestão da qualidade: teoria e prática. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 320p. 

SAMOHYL, Robert Wayne. Controle estatístico de qualidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

COSTA, Antônio Fernando Branco; EPPRECHT, Eugenio Kahn; CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. 
Controle estatístico de qualidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

RAMOS, Edson; SOARES, Marcos Leal. Controle estatístico da qualidade. Porto Alegre: Bookman, 
2013. 
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Módulo 2: Gestão e Controle de Qualidade 
 

Disciplina Gestão Enxuta na Indústria de Alimentos Carga Horária Total 24 h 

FINALIDADE 

Objetivo: A disciplina Gestão Enxuta aplicada à Indústria de Alimentos tem como objetivo 
capacitar profissionais a compreender os conceitos, objetivos e ferramentas da filosofia Lean, de 
forma a poder participar da sua implementação para elevar as organizações em que desenvolver 
seu papel como profissional ao patamar de “Empresa Lean”, tornando-a uma empresa flexível e 
enxuta através da aplicação dos conceitos do Sistema Toyota de Produção (TPS). 

PROGRAMA/EMENTA 

Fundamentos e Princípios do Lean Thinking – Filosofia lean e suas técnicas no processo de 
transformação do sistema produtivo tradicional em um sistema produtivo enxuto. Origens do 
modelo Toyota de Produção (TPS) e pensamento enxuto. Os 14 princípios. Agregação de Valor. 
Os sete desperdícios (superprodução, espera, transporte, processamento, estoque, 
movimentação e defeitos). 

Ferramentas Lean – Introdução às práticas e ferramentas Lean: 5S, mapeamento de fluxo de 
valor (visão geral). Kaizen, métodos de solução de problemas, os cinco porquês, diagrama A3, 
Just in time, TPM (visão geral), troca rápida de ferramentas, Autonomação/Jidoka. Tipos de lay-
out e desenho celular. Tempo takt. Balanceamento de tarefas. Nivelamento de 
produção/Heijunka, cadeia de ajuda, Pokayoke, regras em uso, Toyota Way, Sistema Kanban, 
trabalho padronizado, 3P. Gestão de mudança. Gestão de lições aprendidas. 

Mapeamento de Fluxo e Cadeia de Valor – Aplicação dos conceitos e ferramentas lean para 
realizar diagnóstico do processo: mapeamento de fluxo e cadeia de valor. Fluxo de bens e 
serviços em organizações industriais. Mapa de valor do cliente. 

Fluxo Contínuo – Aplicação dos conceitos e ferramentas lean para criação de fluxo contínuo. 
Eliminação de obstáculos ao fluxo contínuo. Takt. Conceito de célula. Eliminar retrofluxos e 
paralisações. Flexibilização da capacidade de produção. Redução dos tamanhos dos lotes. 

Sistema Puxado e Nivelamento da Produção – Aplicação dos conceitos e ferramentas lean para 
estabelecer um sistema de produção puxado e nivelado. Empurrar e puxar. Supermercado e sua 
utilização. Nivelamento da produção e demanda.. Nivelamento de produção/Heijunka. 
Dispositivos do Sistema Kanban. 

 Lean Six Sigma – Metodologia Six Sigma. Integração entre Lean Manufacturing e Six Sigma. 
Confiabilidade e valor para o cliente. Utilização do Six Sigma e Lean em Serviço. 

Cultura e Liderança Lean – Cultura organizacional. O elemento humano nos sistemas produtivos. 
Modelos de gestão de pessoas. A sustentabilidade da solução lean. O modelo de liderança lean. 

 TPM – Manutenção Produtiva Total – Conceituação do TPM. Os objetivos do TPM. As 6 grandes 
perdas. Os oito Pilares do TPM. Etapas de Implantação da metodologia TPM. Árvore de 
Oportunidades. As auditorias de TPM. Efeitos tangíveis e intangíveis do TPM. 
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JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

A disciplina de Gestão Enxuta na Indústria de Alimentos possui como fundamento capacitar 
profissionais por meio do desenvolvimento de habilidades e competências para aplicação da 
filosofia Lean no setor alimentício com intuito de provocar conscientização para alcançar um grau 
satisfatório de maturidade e conhecimento, os quais implicam em mudanças profundas na 
cultura das organizações em prol de uma gestão enxuta. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICA 

ALVAREZ, R. R.; ANTUNES JUNIOR., J. A. V. Takt-time: conceitos e contextualização dentro do 
Sistema Toyota de Produção. Gestão e Produção, São Carlos, v. 8, n. 1, p. 01-18, 2001. 

CARPINETTI, L. C. R. Gestão da Qualidade: Conceitos e Técnicas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

ROTHER, M.; HARRIS, R. Criando o fluxo contínuo: um guia de ação para gerentes, engenheiros 
e associados da produção. São Paulo: Lean Institute Brasil, 2002.  

COMPLEMENTAR 

ROTHER, M.; SHOOK, J. Aprendendo a enxergar: mapeando o fluxo de valor para agregar valor e 
eliminar o desperdício. São Paulo: Lean Instituite Brasil, 1999.  

SANTOS, A. B.; ANTONELLI, S. C. Aplicação da abordagem estatística no contexto da gestão da 
qualidade: um survey com indústrias de alimentos de São Paulo. Gestão & Produção, São Carlos 
v.18, n.3, p.509-524, 2011.  

SAURIN, T. A.; RIBEIRO, J. L. D.; MARODIN, G. A. Identificação de oportunidades de pesquisa a 
partir de um levantamento da implantação da produção enxuta em empresas do Brasil e do 
exterior. Gestão & Produção, São Carlos, v.17, n.4, p.829-841, 2010. 

SHOOK, John. Gerenciando para o aprendizado: usando o processo de gestão A3 para resolver 
problemas, promover alinhamento, orientar e liderar. São Paulo: Lean Institute Brasil, 2008. 152 
p. 

WOMACK, James. Caminhadas pelo Gemba. 2. ed. São Paulo: Lean Institute Brasil, 2016. 352 p. 
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 Disciplina 
Gestão e Liderança na Indústria de 

Alimentos 

Carga Horária Total 24 

CH Presencial 16 h CH Med. TIC 8 h 

FINALIDADE 

Objetivo:  Estimular os estudantes a desenvolverem competências de gestão e de liderança e a 
refletirem a respeito da complexidade do novo mundo do trabalho, o novo contexto do ambiente 
de negócios e as competências que esse mundo requer do Administrador. Estabelecer a ponte 
entre contribuições teóricas e sua prática cotidiano. 

PROGRAMA/EMENTA 

Fundamentos Teóricos do Desenvolvimento de Competências em Gestão e Liderança. 

        - Fundamentos da Aprendizagem. 

Percepção e Autoconhecimento. Paradoxos. Efetividade. Pensar de forma crítica. 

Competências Quadrante Colaborar: criando e sustentando compromisso e coesão. 

 1. Entender a si mesmo e aos outros. 

 2. Comunicar com honestidade e efetividade. 

 3. Orientar e desenvolver os outros.  

 4. Gerenciar grupos e liderar equipes. 

 5. Gerenciar e estimular o conflito construtivo. 

 

Competências Quadrante Controlar: estabelecendo e mantendo estabilidade e continuidade. 

 1. Organizar os fluxos de informações. 

 2. Trabalhar e gerenciar através de funções. 

 3. Planejar e coordenar projetos. 

 4. Medir e monitorar o desempenho e a qualidade. 

 5. Estimular e possibilitar a conformidade. 

 

Competências Quadrante Competir: melhorar a produtividade e aumentar a lucratividade. 

 1. Desenvolver e comunicar a Visão. 

 2. Estabelecer metas e objetivos. 

 3. Motivar a si e aos outros. 

 4. Projetar e organizar. 

 5. Gerenciar a execução e conduzir para resultados. 

 

Competências Quadrante Criar: promovendo a mudança e estimulando a adaptabilidade. 

 1. Usar o poder com ética e efetividade. 

 2. Patrocinar e vender novas ideias. 

 3. Estimular e promover inovação. 

 4. Negociar e acordar compromissos. 
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  5. Implementar e sustentar a mudança. 

JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

 A gestão contemporânea é caracterizada por um cenário de constantes mudanças e paradoxos, 
que exige do profissional diferentes competências para conseguir obter o potencial máximo do 
capital intelectual disponível e os resultados necessários à sustentabilidade da organização. Esta 
disciplina visa demonstrar a importância de desenvolver habilidades de gestão e liderança e 
evidenciar por que diferentes competências são importantes e que os profissionais devem ser 
capazes de alternar sem interrupção entre inúmeras funções e aplicar diferentes competências ao 
mesmo tempo para serem bem-sucedidos no longo prazo. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICA 

BERGAMINI, Cecilia Whitaker. Motivação nas organizações. São Paulo: Atlas, 2008. 

CAVALCANTI, V. L. Liderança e motivação. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 

ROTHMANN, Ian & COOPER, Cary. Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Rio 
de Janeiro, Editora Elsevier, 2009. 

COMPLEMENTAR 

ARAÚJO, L. C. G. Gestão de pessoas: estratégias e integração organizacional. São Paulo: Atlas, 
2009. 

BERGAMINI, Cecília Whitaker et al. Psicodinâmica da vida organizacional: motivação e liderança. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Liderança: administração do sentido. São Paulo: Atlas, 2009.  

DRUCKER, Peter Ferdinand. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Thomson, 2008. 

KETS DE VRIES, M.F.R., KOROTOV, K, FLORENT-TREACY, E. Experiências e técnicas de coaching: a 
formação de líderes na prática. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
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Disciplina Análises Laboratoriais para Controle 
de Qualidade 

Carga Horária Total 24 h 

CH Presencial 16 h CH Assistida 8 h 

FINALIDADE 

Análises Físico-químicas 

Objetivo: Reconhecer os fundamentos das análises físico-químicas, quantitativas e qualitativas 
aplicados aos alimentos; usando técnicas convencionais e instrumentais, reconhecer os 
fundamentos físico-químicos, aplicados a alimentos, conhecer e correlacionar os princípios, 
métodos e técnicas das análises físico-químicas. 

 

Análises Microbiológicas 

Objetivo: Reconhecer e aplicar as principais técnicas para as análises microbiológicas de 
alimentos, utilizando métodos rápidos, bem como os critérios microbiológicos e a avaliação do 
risco microbiológico. 

PROGRAMA/EMENTA 

Diferentes métodos de análises físico-químicas: Atividade de água; Umidade; cinzas; Lipídeos; 
Proteínas; Refratometria; Potenciometria; Textura; cor; Espectroscopia; Cromatografia, entre 
outros. 

 

Métodos de Análises Microbiológicas  

Métodos de detecção e caracterização; 

Critérios microbiológicos; 

Avaliação do risco microbiológico; 

Aplicação da avaliação de risco microbiológico; 

Validação de Protocolos de Microbiologia. 

Microbiologia Preditiva. 

JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

O intuito da disciplina é fornecer conhecimentos técnicos e científicos e reconhecer os 
fundamentos das principais análises para alimentos, bem como seus princípios, métodos e 
técnicas que irão capacitar o pós-graduando a realizar o trabalho com avaliação crítica dos 
resultados. Bem como ferramentas necessárias para que o analista tenha segurança e 
conhecimento para executar as suas tarefas diárias, aumentando a eficiência operacional. 

REFERÊNCIAS 
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BÁSICA 

ARAÚJO, J.M. Química dos alimentos: teoria e prática. 3ª ed. ver. ampl., Viçosa: UFV, 2004. 

CECCHI, M.H. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2ª ed. rev., Campinas, 

SP: Unicamp, 2003. 

FORSYTHE, Stephen J. Microbiologia da segurança dos alimentos. 2. ed. Porto Alegre : Artmed, 

2013. 

SILVA, Neusely. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos. 3 ed. São Paulo, SP: 

Varela,  2007.  

DUTCOSKY, Silvia Deboni. Análise sensorial de alimentos. 4ª ed. Curitiba, PR: Champagnat, 2013.  

MINIM, Valéria Paula Rodrigues. Análise sensorial: estudos com consumidores. 2ª. ed. rev. e 

ampl. Viçosa, MG: Editora UFV, 2012. 

COMPLEMENTAR 

RIBEIRO, E.P., SERAVALLI, E.A.G. Química de alimentos. 2ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2007. 

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTRY. Official methods of analysis of the 

Association of Official Analitical Chemistry. 19. ed.. Washington: [S. n.], 2012. 

IAL - INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz: métodos químicos e 

físicos para análise de alimentos. São Paulo, IMESP, 4.ed. digital, 2008. 1020p. 

PERES, Alessandra; FIEGENBAUM, Marilu; TASCA, Tiana. Manual de consulta rápida em 

microbiologia. Porto Alegre: Sulina, 2012. 

JAY, James Monroe. Microbiologia de alimentos. 6ª ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2005. 
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Disciplina Vida de Prateleira dos Alimentos 

Carga Horária Total 24 h 

CH Presencial 16 h CH Med. TIC 8 h 

FINALIDADE 

Objetivo: Transferir informações fundamentais sobre as reações que ocorrem em alimentos 
durante seu armazenamento, visando projetar situações, fazer comparações, antecipar possíveis 
problemas e estimar o shelf-life (vida-de-prateleira) nas mais diversas situações de apresentação e 
comercialização de produtos alimentícios. 

PROGRAMA/EMENTA 

-Introdução à cinética de reações em alimentos. 

-Estudos de vida-de-prateleira. Montagem experimental. 

-Avaliação e determinação da vida-de-prateleira. A importância da análise sensorial. 

-Influência da embalagem na vida-de-prateleira dos alimentos. 

-Técnicas aceleradas de determinação de vida-de-prateleira de alimentos. 

-Estudo de casos na determinação da vida-de-prateleira de alimentos. 

JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

A Vida de Prateleira de Alimentos tem o objetivo de qualificar profissionais para a realização dos 
testes e técnicas aceleradas para determinação da vida de prateleira dos alimentos. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICA 

AZEREDO, H. M. C. Fundamentos de estabilidade de alimentos. Brasília: Embrapa, 2012. 326p. 

LABUZA, T. P. Shelf-life Dating of Foods. Westport: Food and Nutrition. Press, 1982. 500 p. 

SUBRAMANIAM, P. J. The stability and shelf-life of food. 2 ed. Woodhead Publishing Ltd and CRC 
Press, Cambridge, 2016. 

COMPLEMENTAR 

MOURA, Silvia Cristina Sobottka Rolim de; GERMER, Silvia Pimentel Marconi. Reações de 
transformação e vida-de-prateleira de alimentos processados. 4ª ed. Campinas, SP: ITAL, 2004. 
96 p. (Manual Técnico; n.6). 
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Disciplina Normas Internacionais 

Carga Horária Total 24 h 

CH Presencial 16 h CH Med. TIC 8 h 

FINALIDADE 

Objetivo: Aprimorar os conhecimentos na área de Segurança de Alimentos, consolidando 
conhecimentos sobre as Normas Internacionais na Indústria de Alimentos - BRC, IFS e SQF, bem 
como desenvolver habilidades para avaliação de requisitos na organização. 

PROGRAMA/EMENTA 

- A base da segurança de alimentos: O Codex Alimentarius. 

 Requisitos básicos comuns e diferenciais entre as normas e legislações em segurança de 

Alimentos. 

Cenário Mundial das Certificações em Alimentos. 

 Normas Internacionais - BRC, IFS e SQF. 

 Global Food Safety Initiative (GFSI). 

 BRC (British Retail Consortium). 

 IFS (International Featured Standard). 

 Safe Quality Food (SQF). 

 Global GAP. 

 

 - Tendências em certificações e legislações de alimentos 

-Atendimento do padrão para União Europeia. 
- Requisitos sanitários e fitossanitários para produtos brasileiros exportados para a união 

europeia; 
- Abate Halal e kosher: definição, certificação e mercado. 

JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

As Normas Internacionais e Mercado Externo são requisitos para as indústrias e empresas que 
visam novos mercados, sendo assim, a disciplina é de suma importância para entender as 
aplicações das normas internacionais para segurança de alimentos em vigência. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICA 

CAPARROZ, Roberto. Comércio internacional esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2012. 

LUDOVICO, Nelson. Como preparar uma empresa para o comércio exterior. Vol. 1. São Paulo: 
Saraiva, 2009.  
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BARRAL, Welber. Dumping e Comércio Internacional. Mercado e Ideias, 2013. 

COMPLEMENTAR 

Normas Internacionais - BRC, IFS e SQF. 

Norma ISO 22:000 – 2005. 

ISO 22005, Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements 
for  

system design and implementation. 

ISO/TS 22003, Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and 
certification of food safety management systems.  

ISO/TS 22004, Food safety management systems – Guidance on the application of ISO 
22000:2005.  

FSSC 22000, Certification scheme for food safety systems of Food manufacturing based on ISO 
22000: 2005 and ISO/TS22002-1. 

BIP 2078, Managing food safety the 22000 way.  

BIP 2128, ISO 22000 Food safety – Guidance and workbook for food manufacturers.  
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Disciplina FSSC 22000 Carga Horária Total 24 h 

FINALIDADE 

Objetivo: A disciplina possui como objetivo desenvolver conhecimentos e habilidades necessárias 
para realizar auditorias internas em sistemas de gerenciamento da segurança alimentar (SGSA) e 
contribuir para sua melhoria contínua, bem como fornecer conhecimento na interpretação dos 
requisitos da norma para implementação do sistema de gestão de segurança de alimentos e para 
detecção de oportunidade de melhoria na cadeia de alimentos. 

PROGRAMA/EMENTA 

-Noções de Gestão de segurança de alimentos;  
-Histórico e Introdução às normas do esquema FSSC22000; 
-Interpretação e Aplicação dos Requisitos da ISO 22000 
-Interpretação da Norma FSSC 22000 
-Processo de certificação;  
-Introdução às auditorias;  
-Classificação de auditorias (Tipo de auditorias);  
-Gerenciamento do programa de auditorias;  
-Preparação e execução das auditorias;  
-Resultados e Documentos de auditorias;  
-Competência e qualificação de auditores; 
Auditoria Prática. 

JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

As Normas Internacionais e Mercado Externo são requisitos para as indústrias e empresas que 
visam novos mercados, sendo assim, a disciplina é de suma importância para entender as 
aplicações das normas internacionais para segurança de alimentos em vigência. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICA 
FSSC 22000, Certification scheme for food safety systems of Food manufacturing based on ISO 
22000: 2005 and ISO/TS22002-1. 
Norma ISO 22:000 – 2005. 
ISO/TS 22004, Food safety management systems – Guidance on the application of ISO 
22000:2005.  

COMPLEMENTAR 
ISO 22005, Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for  
system design and implementation. 
ISO/TS 22003, Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and 
certification of food safety management systems.  
BIP 2078, Managing food safety the 22000 way.  
BIP 2128, ISO 22000 Food safety – Guidance and workbook for food manufacturers.  
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Módulo 3: Projetos e Seminários 
 

Disciplina Metodologia da Pesquisa 

Carga Horária Total 24 h 

CH Presencial - CH Med. TIC 24 h 

FINALIDADE 

Objetivo: Conhecer e desenvolver capacidades relativas à concepção, planejamento e execução de 
trabalho científico. Elaborar e desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso na forma de Projeto 
Técnico ou Artigo Científico, obedecendo às orientações e normas vigentes na Instituição e na 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

PROGRAMA/EMENTA 

- O método científico.  

- Os tipos de conhecimento.  

- As orientações metodológicas, a concepção da pesquisa e as técnicas empíricas.  

- Tipos de pesquisa: bibliográfica, de campo e outras.  

- A pesquisa quantitativa e qualitativa.  

- Passos na realização de uma pesquisa: formulação do problema e a análise de resultados.  

- A revisão da literatura.  

- Artigo científico.  

- Plágio: o que é e como evitar. 

JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

Promover a aquisição do conhecimento de métodos do estudo científico, preparando o pós-
graduando à pesquisa sócia organizativa e ao planejamento, bem como à execução de projetos 
de pesquisa. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICA 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científica. São 
Paulo: Atlas, 2014. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2010.  

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. Porto 
Alegre: ARTMED: Bookman, 2010. 
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COMPLEMENTAR 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed., São Paulo: Atlas, 2010. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 
2014. 

FEITOSA, Vera Cristina. Redação de textos científicos. Campinas, SP: Papirus, 2007. 

CARVALHO, Maria Cecilia. M. Construindo o saber: metodologia científica, fundamentos e 
técnicas.  24ª ed., Campinas: Papirus, 2015. 

AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: descubra como é fácil e agradável 
elaborar trabalhos acadêmicos. São Paulo: Hagnos, 2001. 

 

 

Disciplina Projeto Técnico 

Carga Horária Total 44 h 

CH Presencial - CH Med. TIC 44 h 

FINALIDADE 

Objetivo: Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Projeto Técnico para conclusão 
do MBA. 

PROGRAMA/EMENTA 

Contextualização: 

a) Características da Monografia; 

b) A Escolha do Tema; 

c) A Formulação do Problema de pesquisa;  

d) Cronograma de desenvolvimento da disciplina;  

e) Coleta de fontes bibliográficas. 

 

Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa: 

a) Problema da Pesquisa  

b) Justificativa;  

c) Objetivos;  

d) Hipóteses;  

e) Referencial Teórico;  

f) Metodologia de pesquisa;  

g) Cronograma de desenvolvimento; 

h) Bibliografia. 
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Processo de orientação docente-estudante: 

 Ambientação no portal do estudante para construção do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 Estabelecer o plano e cronograma de trabalho em conjunto com o orientando; 

 Informar ao orientando sobre normas, procedimentos e critérios de avaliação; 

 Fazer a mediação entre orientandos e a Banca Examinadora; 

 Compor a Banca Examinadora do trabalho orientado, preencher a Ata de apresentação e 

defesa. 

JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

Com intuito de capacitar o estudante para uso do Portal do Aluno para o agendamento e etapas 
respectivas ao Trabalho de Conclusão de Curso, bem como orienta-lo nos procedimentos e etapas 
subsequentes para elaboração, apresentação e conclusão. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICA 

WEISZ, Joel. Projetos de inovação tecnológica: planejamento, formulação, avaliação, tomada de 
decisões. Brasília: IEL, 2009. 

WOILER, Sansão; MATHIAS, Washington Franco. Projetos: planejamento, elaboração e análise. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 2015. 288 p. 

PHAM, Andrew; PHAM, Phuong-Van. Scrum em ação: gerenciamento de desenvolvimento ágil 
de projetos de software. São Paulo: Novatec, 2011. 287 p. 

COMPLEMENTAR 

BAZANELLA, Carlos; [et al.]. Inovação e propriedade intelectual na indústria. Curitiba: SENAI. DR, 
2010. 151 p.  

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e 
dinâmicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

TADEU, Hugo Ferreira Braga; SALUM, Fabian Ariel. Estratégia, operações e inovação: paradoxo 
do crescimento. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  214 p. 

SÁENZ, Tirso W; GARCÍA CAPOTE, Emilio. Ciência, inovação e gestão tecnológica. Brasília: IEL/NC, 
SENAI/DN, ABIPTI, 2002. 

SBROCCO, José Henrique Teixeira de Carvalho; MACEDO, Paulo Cesar de. Metodologias ágeis: 
engenharia de software sob medida. São Paulo: Érica, 2012. 254 p. 
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Disciplina Seminário Carga Horária Total 04 h 

FINALIDADE 

Objetivo: Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso 
em todas as suas fases. 

PROGRAMA/EMENTA 

Seminário: 

a) Preparação da apresentação;  

b) Apresentação. 

 

Processo de orientação docente-estudante: 

 Avaliar o Projeto Técnico (artigo, monografia, ou projeto técnico), encaminhando-o ou não 

à Banca Examinadora; 

 Receber de seu orientando a versão final, em 3 (três) vias encadernadas em espiral do 

relatório técnico ou artigo cientifico finalizado para conclusão/defesa; 

 Receber, depois da defesa, com prazo máximo de 30 (trinta) dias os trabalhos dos 

orientandos e conferir se as sugestões dadas pela Banca Examinadora foram ou não 

atendidas e validar a entrega da versão final. 

JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTOS 

Com intuito de avaliar os conhecimentos adquiridos e aplicados durante a realização do MBA a 
disciplina de Seminários faz-se necessária para consolidação dos conhecimentos por meio de 
apresentação do Projeto Técnico desenvolvido. 

REFERÊNCIAS 

BÁSICA 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científica. São 
Paulo: Atlas, 2014. 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2010.  
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. Porto 
Alegre: ARTMED: Bookman, 2010. 

COMPLEMENTAR 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed., São Paulo: Atlas, 2010. 
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 
2014. 
FEITOSA, Vera Cristina. Redação de textos científicos. Campinas, SP: Papirus, 2007. 
CARVALHO, Maria Cecilia. M. Construindo o saber: metodologia científica, fundamentos e 
técnicas.  24ª ed., Campinas: Papirus, 2015. 
AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: descubra como é fácil e agradável 
elaborar trabalhos acadêmicos. São Paulo: Hagnos, 2001. 
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METODOLOGIA  
 

Práticas Metodológicas: Aulas Presenciais 

As disciplinas serão ministradas relacionando estudos conceituais e atividades práticas. Na 

compreensão dos conteúdos conceituais utilizaremos dos princípios da Metodologia Científica 

conhecidos, possíveis e disponíveis, de maneira vivencial e interativa, envolvendo estudos dos 

módulos teórico/práticos, com intenção de favorecer um olhar objetivo e fundamentado sobre os 

estudos e reflexões. Assim, as práticas metodológicas acontecem de forma interessante, instigante 

e inteligente para todos os envolvidos, buscando assegurar aprendizagens significativas ao 

oportunizarem-se atividades físicas, psíquicas e morais aos seres humanos envolvidos no processo 

educativo, enfim, vivências que produzam movimentos internos e externos, de modo que sejam, 

pelos envolvidos, percebido e sentido tais movimentos, bem como os já existentes, para, através 

de reflexões, e/ou algo equivalente, absorver o significado real de tais movimentos/sentimentos, 

ampliando o processo Ensino-Aprendizagem para Ensino-Aprendizagem-Sentimento. 

As aulas acontecem de forma presencial e também de forma online, sendo 40% da Carga 

Horária total da Especialização realizada por meio de aulas e atividades assistidas mediadas por 

tecnologia, com encontros presenciais mensais, de acordo com o calendário apresentado pela 

FATEC SENAI MT.  

Para subsidiar o trabalho docente, a Metodologia SENAI de Educação Profissional 

(SENAI/DN, 2012) apresenta a proposta metodológica da Instituição, estruturada em tópicos:  

 Princípios que devem nortear a prática docente no SENAI: aprendizagem mediada, 

interdisciplinaridade, contextualização, desenvolvimento de capacidades que 

sustentam as competências, ênfase no aprender a aprender, aproximação da formação 

ao mundo real, ao trabalho e às práticas sociais, integração entre teoria e prática, 

avaliação da aprendizagem com função diagnóstica e formativa e afetividade como 

condição para a aprendizagem significativa. 

 Fundamentos metodológicos que dão o embasamento necessário para a 

compreensão e o fortalecimento da prática docente: O papel de um docente no SENAI, 

aprendizagem significativa, situação de aprendizagem, estratégias desafiadoras para o 
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desenvolvimento de situações de aprendizagem, avaliação, funções cognitivas e 

operações mentais e aprendizagem mediada. 

 Orientações, enriquecidas por exemplos, para planejar e desenvolver a prática 

docente, acompanhando o fluxo das ações. 

 

 Dentre as práticas utilizadas para as aulas e atividades presenciais, para dar conta de 

uma abordagem interdisciplinar, destacam-se: 

 Aula Expositiva e Dialogada, com o objetivo de transmitir conhecimentos prévios aos 

estudantes, com o intuito de apresentar novos assuntos ou esclarecer princípios e 

conceitos.  

 Aulas práticas para executar tarefas práticas pré-estabelecidas nos planos de 

aprendizagem, com o intuito de aperfeiçoar as habilidades previstas em cada componente 

curricular, simulando, sempre que possíveis potenciais situações que o acadêmico 

encontrará no mundo do trabalho.  

 Palestras técnicas que forneçam informações úteis e atualizadas sobre novas tendências, 

informações técnicas e sobre aspectos gerenciais e socioambientais. 

 Estudo de caso, objetivando explorar o potencial do acadêmico, a partir de problemas 

práticos onde a realidade das empresas, preferencialmente da região, é retratada.  

 Projetos temáticos que proporcionem aos estudantes o desenvolvimento das 

competências ligadas a temas específico do curso de pós-graduação.  

 

Práticas Metodológicas: Aulas Mediadas por Tecnologia da Informação e Comunicação 

 A instituição possui um Núcleo de Educação a Distância que tem como proposição de 

integração do Ambiente Virtual de Aprendizagem com o Sistema Acadêmico visando atender aos 

processos de ensino-aprendizagem, conforme disposto nas políticas institucionais para educação a 

Mediada por tecnologia da Informação e Comunicação estabelecida pela FATEC SENAI MT. 

 Para oferta de 40% da carga horária total do curso na modalidade de Ensino a Distância-

EaD, visando atender à necessidade de formação permanente e continuada imposta pelo 

mercado, aproximando a academia da comunidade local e remota, utilizando a atividade de e-

learning. Para isso, a instituição possui como apoio tecnológico, para realizar as interações entre 

discentes, docentes, tutores entre outros, a utilização da Plataforma Meu SENAI/Google Sala de 
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Aula. A plataforma Meu SENAI/Google Sala de Aula está integrada ao Sistema de Gestão Escolar - 

SGE e possibilita a criação automática das Unidades Curriculares/Disciplina. No ato da matrícula o 

estudante recebe informações de acesso como e-mail para login e senha e já poderá acessar o 

ambiente. 

 O material didático a ser desenvolvido pelo professor/conteudista consiste em tutorial 

de boas vindas, glossário, guia didático, adicionado a um texto para narração de vídeos, podcast, 

conteúdos externos além de questões para a avaliação da aprendizagem que variam em 

quantidade, de acordo com a carga horária de disciplinas para 8 horas que são apresentados no 

Quadro 1. 

Quadro 1. Materiais disponíveis para aulas Mediadas por Tecnologia da Informação e 
Comunicação. 

TUTORIAL  
BOAS VINDAS 

GLOSSÁRIO 
GUIA  

DIDÁTICO 
VÍDEO PODCAST AVALIAÇÃO 

CONTEÚDO  
EXTERNO 

1 PADRÃO 1 1 2 2 1 2 

 

 A elaboração dos produtos será acompanhada pela equipe do NEAD Núcleo de 

Educação a Distância FATEC SENAI MT, que terá como atribuição orientar a atividade do 

professor/conteudista. Para que o material didático seja aprovado, deverá estar de acordo com as 

orientações da equipe e ser entregue dentro do prazo estipulado. 

 A interação professor-aluno poderá ocorrer por meio de tutoria ou tele-aula 

previamente agendada e informada aos estudantes da turma. 

 Para as práticas utilizadas nas aulas Mediadas por tecnologia da Informação e 

Comunicação, com uma abordagem interdisciplinar, destacam-se: 

 Vídeo-aulas: que proporcionem ao estudante acesso sobre o conteúdo da aula quando 

quiser e tiver disponibilidade. Planejadas de  forma a tornar o conteúdo do curso mais 

atrativo e prático, para que o estudante compreenda e execute as atividades solicitadas 

pelo professor. 

 Podcast: que terá como objetivo compartilhar conteúdo de qualidade, de modo que possa 

oferecer conhecimento para o estudante de forma rápida, sobre o tema ou assunto 

relacionado com a aula/disciplina.  
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 Questões e Atividades on-line: será utilizado como instrumento avaliativo composto por 

questões objetivas, com cinco alternativas cada, ofertadas em quatro ciclos de 

aprendizagem (duas questões por oferta).  

 Situação problema: que será utilizada na forma de questões elaboradas de forma que o 

texto base, ou de repertório que exponha uma situação problema, na qual o estudante 

poderá estabelecer a sua linha de raciocínio de acordo com o conteúdo estudado na 

disciplina. 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

 As Tecnologias da Informação e Comunicação referidas como TIC são consideradas 

como sinônimo das tecnologias da informação (TI). As TIC’s consistem de todos os meios técnicos 

usados para tratar a informação e auxiliar na comunicação, e correspondem a todas as tecnologias 

que interferem e mediam os processos informacionais e comunicativos. 

 Como ferramenta, as TIC facilitam o processo educativo, o acesso a informações e a 

realização de múltiplas tarefas em todas as dimensões do aprendizado. 

 Nos cursos de pós-graduação na modalidade Lato sensu, a FATEC SENAI MT, utiliza as 

seguintes TIC: 

1. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): O estudante recebe login e uma senha para acesso a 

“sala de aula virtual” do Meu SENAI/Google Sala de Aula. É neste ambiente que ficam disponíveis 

os conteúdos das disciplinas do curso e outras ferramentas de interação, como vídeo-aulas, áudio 

e videoconferências, chats, fóruns e bibliotecas virtuais. 

 

2. Vídeo-aulas: São aulas gravadas em vídeo ou podcast que o estudante pode acessar quando 

quiser. Elas podem combinar a fala do professor com apresentações, imagens, sons e 

interatividade. Geralmente são planejadas de  forma a tornar o conteúdo do curso mais atrativo, 

prendendo a atenção pelo tempo necessário para que ele compreenda e execute as atividades 

solicitadas pelo professor. 

 

3. Áudio e Videoconferência: É um tipo de tecnologia que permite aos estudantes e professores 

estabelecerem uma comunicação bidirecional, através de dispositivos de comunicação. São 
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utilizadas, a áudio-conferência e a videoconferência que permitem interação online com aulas 

entre estudantes e tutores ou professores em tempo real, por meio do Hangout ou Google Meet. 

 

4. Bibliotecas Virtuais: Para atender às necessidades dos estudantes a plataforma Meu 

SENAI/Google Sala de Aula, contam com acervos virtuais, onde é possível acessar materiais de 

estudo e de consulta em formato digital, gratuitamente. 

 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Avaliação: Aulas Presenciais 

As disciplinas ofertadas 100% presencial ou 60% presencial deverá realizar avaliação 

teórico-prática. Para cada avaliação desenvolvida dentro das disciplinas, atribuir-se-á ao estudante 

nota de 0 a 10 que traduzirá seu desempenho, conforme predefinido no Regimento Acadêmico da 

FATEC SENAI MT. A média final é composta por duas notas, sendo uma da Avaliação ou trabalhos 

realizados de forma presencial e outra nota das atividades realizadas na plataforma Meu 

SENAI/Google Sala de Aula por meio de atividade proposta nas aulas mediadas por Tecnologia da 

Informação e Comunicação. 

Na avaliação da aprendizagem para disciplina de forma presencial serão aplicados, no 

mínimo, dois instrumentos, conforme a seguir: 

I Observação diária pelos docentes; 

II Trabalhos individuais ou coletivos; 

III Avaliações orais e/ou escritas;  

IV Arguições; 

V Relatórios; 

VI Atividades extraclasses; 

VII Resolução de situações problemas; 

VIII Desenvolvimento de projeto; 

IX Autoavaliação. 
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Avaliação: Aulas Mediadas por Tecnologia da Informação e Comunicação 

 Para as disciplinas que contemplam até 40% na sua oferta por meio de Aulas Mediadas 

por Tecnologia da Informação e Comunicação a avaliação deverá ser realizada no mínimo uma 

avaliação online. Já as disciplinas que ocorrem com carga horária total à distância, as avaliações 

serão realizadas pela plataforma Meu SENAI/Google Sala de Aula. Para cada avaliação 

desenvolvida dentro das disciplinas, atribuir-se-á ao estudante nota de 0 a 10 que traduzirá seu 

desempenho, conforme predefinido no Regimento Acadêmico da FATEC SENAI MT. 

Na avaliação da aprendizagem para disciplinas de forma online poderão ser aplicados um 

dos instrumentos de avaliação, conforme a seguir: 

Questão de múltipla escolha: Para todo o conjunto de questões que se apresentar em um 

questionário dentro de um determinado tema ou assunto, deverá se observar a proporcionalidade 

de 1/3 para cada grau de complexidade que será baixo, médio e alto. 

 O grau de complexidade das questões será resultado de uma análise realizada em conjunto 

com o professor conteudista e a equipe multidisciplinar do NEAD.    

Situação problema: Os enunciados das questões devem ser elaborados de forma que o texto base, 

ou de repertório que exponha uma situação problema, na qual o estudante poderá estabelecer a 

sua linha de raciocínio.  

Enunciado/Instrução/Comando de resposta: Texto que aponte para o que o estudante deve fazer, 

(analisar/ponderar/refletir) após a leitura da situação problema, e indique para o estudante como 

responder a questão. 

Alternativas/Itens/Opções: As opções devem ser compostas por 5 (cinco) itens, dentre os quais o 

estudante escolherá apenas um como respostas que satisfaça a questão.    

As opções da múltipla escolha deverão apresentar 5 itens, sendo apenas um o item que 

atende a questão como resposta verdade/satisfatória. Deverá ser colocado para o estudante, de 

forma contextualizada, o motivo de a opção ser considerada a reposta correta. Da mesma forma, 

cada uma das opções incorretas deverá ter a explicação do motivo pelo qual ela é considerada 

incorreta. 

As estratégias de avaliação são variadas e utilizadas como meio de verificação que, 

combinadas com outros instrumentos, para que levem o estudante ao desenvolvimento de 

competências, desenvolvimento da criatividade e ao hábito de pesquisar. 
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CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA  

Será conferida certificação intermediária ao estudante que concluir nos termos do 

itinerário formativo deste plano de curso os módulos que contemplem a saída intermediária. 

UQT I= Módulo I – Ferramentas da Qualidade + Módulo II – Gestão e Controle da 

Qualidade - Auditor Interno FSSC 22000, carga horária de 288 h. 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO 

Ao final do curso será exigido do (a) estudante a apresentação de um Projeto Técnico, que 

consistirá na produção de um trabalho prático e individual, podendo ser um artigo científico, ou 

uma solução tecnológica com entrega (protótipo, processo ou serviço) em temas relacionados 

com os assuntos abordados na especialização. 

Deverá ser apresentado pelo estudante para a banca examinadora no prazo de 10 dias, o 

artigo científico, ou o relatório técnico e o protótipo, produto ou processo da solução tecnológica. 

 A apresentação acontecerá mediante banca examinadora, composta por: 

• Professor (a) orientador (a); 

• Um (a) professor (a) da FATEC SENAI MT, sendo opcional a composição da banca por 

outro profissional ligado à área tecnológica do curso ou especialista no assunto de outra 

instituição. 

Após a apresentação o estudante terá 20 dias para efetuar as correções e ajustes 

necessários, devendo entregar a versão final do artigo científico, ou o relatório técnico e o 

protótipo, produto ou processo da solução tecnológica. 

 

CERTIFICAÇÃO 

O Certificado de Conclusão será emitido e registrado pela Faculdade de Tecnologia SENAI 

Mato Grosso – FATEC SENAI MT e entregue ao estudante no prazo mínimo de 60 dias, após a 

solicitação, podendo chegar ao máximo de 180 dias. 

Os cursos de Especialização, em nível Pós-Graduação lato sensu da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA SENAI MATO GROSSO estão em conformidade com as recomendações da Resolução 
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do CNE/CES, nº 01/2007 (de 08 de junho de 2007) da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação (CNE). 

Será outorgado pela FATEC SENAI MT o certificado de “Curso de Especialização, Pós-

Graduação em nível Lato Sensu” aos participantes que atenderem a todos os critérios de 

aprovação. 

 

DOS CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

 Ter cumprido todos módulos oferecidos, com frequência mínima de 75%. 

 Ter sido aprovado (a) em todas as disciplinas com nota mínima de 7,0. 

 Ter quitado todas as parcelas do curso. 

 Ter entregado toda a documentação exigida. 

 Ter sido aprovado (a) no Trabalho de Conclusão com nota mínima de 7,0. 

 Ter entregado cópia do Trabalho de Conclusão em meio digital. 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

A IES reconhece a Coordenação do Curso como uma liderança importante para a 

concepção, a execução e o aperfeiçoamento do projeto pedagógico do curso que oferece. 

Nome: Márcia Helena Scabora 

Formação Acadêmica: Ciências Biológicas - Licenciatura Plena 

Titulação: 
Doutorado em Agronomia – Área de 

concentração: Sistemas de Produção. 

Experiência Profissional de Magistério Superior: 8 anos 

Regime de Trabalho do Coordenador do Curso: Integral 

Carga Horária de Coordenação de Curso: 40 horas semanais 
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