
RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 026, DE 09 DE MAIO DE 2019.

Aprova  a  criação  e  oferta  de
vagas de  Curso  de  Formação
Continuada no IFSC.

O PRESIDENTE do COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA – CEPE, de
acordo  com  a  Lei  que  cria  os  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia, LEI
11.892/2008, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 9º do Regimento Interno
do  Colegiado  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  do  Instituto  Federal  de  Santa  Catarina  -
RESOLUÇÃO Nº 18/2013/CONSUP, pela competência delegada ao CEPE pelo Conselho Superior
através da RESOLUÇÃO Nº 17/2012/CONSUP, e de acordo com as atribuições do CEPE previstas
no  artigo  12  do  Regimento  Geral  do  Instituto  Federal  de  Santa  Catarina  RESOLUÇÃO  Nº
54/2010/CS;

Considerando a  apreciação pelo  Colegiado de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  –  CEPE na
Reunião Ordinária do dia 09 de maio de 2019;

RESOLVE: 

Art. 1º  Autorizar a criação e oferta de vagas do seguinte curso de Formação Continuada: 

Nº
Câmpus

Curso Carga
horária

Vagas
por turma

Vagas
totais
anuais

Turno de
ofertaNível Modalidade Status Curso

1. São
Miguel do

Oeste

Formação
Continuada

Presencial Criação Programas de
Autocontrole na Indústria

de Alimentos

40 h 20 20 Noturno 

Florianópolis, 09 de maio de 2019.

LUIZ OTÁVIO CABRAL
Presidente do CEPE do IFSC

(Autorizado conforme despacho no documento nº 23292.009899/2019-96)
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Formulário de Aprovação de Curso e Autorização da Oferta

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

Formação Continuada em Programas de Autocontrole na
Indústria de Alimentos 

Parte 1 (solicitante)

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC
Instituído pela Lei n 11.892 de 29 de dezembro de 2008.
Reitoria: Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros – Florianópolis – Santa Catarina – Brasil – 
CEP 88.075-010 Fone: +55 (48) 3877-9000 – CNPJ: 11.402.887/0001-60

II – DADOS DO CAMPUS PROPONENTE

1. Câmpus: São Miguel do Oeste

2. Endereço/CNPJ/Telefone do câmpus:

Endereço: Rua 22 de Abril, 2440, Bairro São Luiz, CEP: 89900-000,
São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Brasil.
CNPJ: 11.402.887/0014-85
Telefone: (49) 3631-0400

2.1. Complemento:
Não se aplica

3. Departamento:
Ensino, Pesquisa e Extensão

III – DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DO CURSO
    
4. Nome do responsável pelo projeto:

Stefany Grutzmann Arcari
Cíntia Ladeira Handa 
Leidiani Müller
Stephanie Silva Pinto

5. Contatos:
Stefany Grutzmann Arcari (alimentos.smo@ifsc.edu.br)
Cíntia Ladeira Handa (cintia.handa@ifsc.edu.br)
Leidiani Müller (leidiani.muller@ifsc.edu.br)
Stephanie Silva Pinto (stephanie.pinto@ifsc.edu.br)
(49) 3631-0463 / 3631-0471
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Parte 2 (PPC – aprovação do curso)

IV – DADOS DO CURSO

6. Nome do curso:
Formação Continuada em Programas de Autocontrole na Indústria de Alimentos

7. Eixo tecnológico:
Produção Alimentícia

8. Modalidade:
Presencial

9. Carga horária total do curso:
40 horas

10. Regime de Matrícula:
Matrícula seriada (matrícula por bloco de UC em cada semestre letivo), conforme RDP.

11. Forma de Ingresso:
O ingresso nos cursos FIC poderão ocorrer por meio de análise socioeconômica, sorteio

ou prova, a ser definido no edital de ingresso do IFSC.

12. Objetivos do curso:
Capacitar os profissionais para implantação dos principais programas de autocontrole na

indústria de alimentos. 

13. Competências gerais do egresso:

- Interpretar as legislações relacionadas às boas práticas de fabricação (BPF) e APPCC
(Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle).

- Reconhecer os riscos físicos, químicos e biológicos da cadeia produtiva dos alimentos.
- Aplicar medidas preventivas e corretivas na produção de alimentos.
- Dominar os conhecimentos necessários para a elaboração do manual de boas práticas

de fabricação, procedimentos operacionais padronizados (POPs) e procedimentos padrão de higi-
ene operacional (PPHO).

- Aplicar adequadamente os conceitos e princípios do APPCC.

14. Áreas/campo de atuação do egresso:
O egresso do curso é o profissional capaz de auxiliar e atuar na área de qualidade em in-

dústrias alimentícias, com foco na implantação dos principais programas de autocontrole. 

V – ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

15. Matriz curricular:

Componente Curricular CH Ead* CH Total

Programas de pré-requisitos para implantação do APPCC - 16

Fundamentos do APPCC - 24

Carga Horária Total 40

16. Certificações Intermediárias:
Não se aplica. 
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17. Atividade em EaD
Não se aplica.

18. Componentes curriculares:

Unidade Curricular: Programas de pré-requisitos para implan-
tação do APPCC 

CH*: 16

Objetivos:
Conhecer os programas de pré-requisitos necessários para a implantação do sistema APPCC.

Conteúdos:
 Microrganismos de interesse na indústria de alimentos;
 Doenças transmitidas por alimentos;
 Boas práticas de fabricação: edificação e instalações; equipamento, móveis e utensílios;

higiene dos equipamentos, móveis e utensílios; higiene e saúde dos manipuladores; pro-
dução e transporte dos alimentos; documentação;

 Elaboração de manual de BPF, POP e PPHO.

Metodologia de Abordagem:
A metodologia será baseada na interação entre os conhecimentos prévios do aluno sobre o tema
da aula com situações do cotidiano e da realidade profissional. Desta forma, as aulas serão con-
duzidas a partir desse diagnóstico inicial e a transposição didática será pautada na contextualiza-
ção para que os conteúdos aprendidos em aula sejam significativos na compreensão de diversas
situações reais.
Os principais procedimentos didático-metodológicos utilizados serão: aulas expositivas dialoga-
das; desenvolvimento de material; aulas teórico-práticas e trabalhos de pesquisa.

Bibliografia Básica:

ASSIS, Luana de. Alimentos seguros: ferramentas para gestão e controle da produção e distri-
buição. 2. ed. atual. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2014.

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

FIGUEIREDO, Roberto Martins.  SSOP - Padrões e procedimentos operacionais de sanitiza-
ção; PRP - Programa de redução de patógenos; manual de procedimentos e desenvolvi-
mento. São Paulo: Manole, 2002.

TONDO, Eduardo Cesar; BARTZ, Sabrina. Microbiologia e sistemas de gestão da segurança
de alimentos. Porto Alegre: Sulina, 2011.

Bibliografia Complementar:

BRASIL. Decreto n° 9.013, de 29 de março de 2017. Regulamenta a Lei n° 1.283, de 18 de de-
zembro de 1950, e a Lei n° 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção in-
dustrial e sanitária de produtos de origem animal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 mar.
2017.

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento.  Portaria nº 368, de 4 de setembro de
1997. Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fa-
bricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Diário Oficial da
União: seção 1, Brasília, DF, 4 set. 1997.

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150  |  Coqueiros  |   Florianópolis /SC  |  CEP: 88.075-010

Fone: (48) 3877-9000   |   www.ifsc.edu.br  |  CNPJ 11.402.887/0001-60



BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Diretoria Colegiada. RDC
nº 275, de 21 de outubro de 2002. Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padro-
nizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de
Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores
de Alimentos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 21 out. 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n° 136,
de 08 de fevereiro de 2017. Estabelece os requisitos para declaração obrigatória da presença de
lactose nos rótulos dos alimentos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 29, p. 44, 9
fev. 2017.

(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

Unidade Curricular: Fundamentos do APPCC CH*: 24h

Objetivos: 
Compreender e aplicar adequadamente os conceitos e princípios do APPCC.

Conteúdos:
 Contextualização histórica;
 Benefícios do APPCC;
 Os sete princípios do APPCC;
 Conceitos: perigo, severidade, risco, medidas preventivas e medidas corretivas;
 Legislações (MAPA – Ministério  da Agricultura,  Pecuária  e Abastecimento  e ANVISA –

Agência Nacional de Vigilância Sanitária);
 Implantação e manutenção do APPCC.

Metodologia de Abordagem:
A metodologia será baseada na interação entre os conhecimentos prévios do aluno sobre o tema
da aula com situações do cotidiano e da realidade profissional. Desta forma, as aulas serão con-
duzidas a partir desse diagnóstico inicial e a transposição didática será pautada na contextualiza-
ção para que os conteúdos aprendidos em aula sejam significativos na compreensão de diversas
situações reais.
Os principais procedimentos didático-metodológicos utilizados serão: aulas expositivas dialoga-
das; desenvolvimento de material; aulas teórico-práticas e trabalhos de pesquisa.

Bibliografia Básica:

ASSIS, Luana de. Alimentos seguros: ferramentas para gestão e controle da produção e distri-
buição. 2. ed. atual. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2014.

TONDO, Eduardo Cesar; BARTZ, Sabrina. Microbiologia e sistemas de gestão da segurança
de alimentos. Porto Alegre: Sulina, 2011.

Bibliografia Complementar:

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento. Decreto Nº 9.013, de 29 de março
de 2017. Regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de no-
vembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem ani-
mal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento. Departamento de Inspeção de Pro-
dutos de Origem Animal (DIPOA). Circular nº 175, de 16 de maio de 2005. Procedimentos de Ve-
rificação dos Programas de Autocontrole. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento. Departamento de Inspeção de Pro-
dutos de Origem Animal (DIPOA). Circular nº 272, de 22 de dezembro de 1997. Implanta o Pro-
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grama de Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO) e do Sistema de Análise de
Risco e Controle de Pontos Críticos (ARCPC) em estabelecimentos envolvidos com o comércio
de carnes e produtos cárneos, leite e produtos lácteos e mel produtos apícolas. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 23 jan. 1997.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria nº 40, de 20 de janeiro de
1998. Aprova o Manual de Procedimentos no Controle da Produção de Bebidas e Vinagres Base-
ado nos Princípios do Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC.
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 jan. 1997.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento. Portaria nº 46, de 10 de fevereiro
de 1998. Institui o Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC a ser
implantado nas indústrias de produtos de origem animal sob regime do Serviço de Inspeção Fe-
deral – SIF, de acordo com manual genérico de procedimentos. Diário Oficial da União, Brasília,
DF, 16 mar. 1998.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1428, de 26 de novembro de 1993. Aprova o Regula-
mento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos, as Diretrizes para o Estabelecimento de
Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na Área de Alimentos e o Regulamento
Técnico para o Estabelecimento de Padrão de Identidade e Qualidade para Serviços e Produtos
na Área de alimentos. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 02 dez. 1993.

SERVIÇO  NACIONAL  DE  APRENDIZAGEM  COMERCIAL.  Guia  de  elaboração  do  Plano
APPCC. Rio de Janeiro: SENAC/DN, 2001. 

(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

VI – METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

19. Avaliação da aprendizagem:
De acordo com os dispositivos regimentais do IFSC – Câmpus São Miguel do Oeste, a

avaliação da aprendizagem é parte integrante do processo de ensino e obedece às normas e pro-
cedimentos pedagógicos estabelecidos pelo Regimento Didático Pedagógico. A avaliação dos as-
pectos qualitativos compreende o diagnóstico, a orientação e a reorientação do processo de ensi-
no e aprendizagem visando à construção dos conhecimentos.

Os instrumentos de avaliação serão diversificados, estimulando o aluno à: pesquisa, re-
flexão, iniciativa, criatividade, laborabilidade e cidadania. As avaliações podem constar de: I - ob-
servação diária dos alunos pelos professores, em suas diversas atividades; II - trabalhos de pes-
quisa individual ou coletiva voltados para a elaboração de manual de BPF, POP, PPHO; III - testes
e provas escritos, com ou sem consulta; IV - resoluções de exercícios que auxiliem na compreen-
são dos programas de autocontrole.  Serão adotados os seguintes critérios de avaliação: visão
crítica sobre importância da implementação dos principais programas de autocontrole, iniciativa
em pesquisar e interpretar as legislações sobre o programa, identificação dos tipos de perigos e
ações preventivas e corretivas.

O Regulamento Didático Pedagógico do IFSC, aprovado pela Resolução CONSUP n° 20,
de 25 de junho de 2018, estabelece no Capítulo VII,

Art. 41. O resultado da avaliação será registrado pelo professor, no sistema
acadêmico, em valores inteiros de 0 (zero) a 10 (dez). 
§ 1º O resultado mínimo para aprovação em um componente curricular é 6
(seis). 
§ 2º Ao aluno que comparecer a menos de 75% (setenta e cinco por cento)
da carga horária estabelecida no PPC para o componente curricular será
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atribuído o resultado 0 (zero).

Após a realização das atividades avaliativas de cada unidade curricular, “Programas de pré-
requisitos para implantação do APPCC” e “Fundamentos do APPCC”,  haverá recuperação de
estudos  com  atividades  pedagógicas  que  promovam  a  aprendizagem  dos  alunos  que  não
obtiverem êxito. Esses alunos serão submetidos a uma nova avaliação e prevalecerá o maior
valor entre o obtido na avaliação realizada antes da recuperação e o obtido na avaliação após a
recuperação de estudos.

Portanto, o aluno será considerado APTO no curso “Formação Continuada em Programas
de Autocontrole na Indústria de Alimentos” se obtiver nota maior ou igual a seis (6,0) e frequência
igual ou superior a 75% nas duas unidades curriculares. 

20. Atendimento ao Discente:

Será disponibilizado atendimento docente extraclasse de 2 horas semanais, em horários
escolhidos em conjunto com a turma. Também será disponibilizado o atendimento da equipe pe-
dagógica, psicológica e secretaria acadêmica de acordo com as necessidades dos discentes.

21. Metodologia:

O Projeto  Pedagógico  do Curso FIC em Programas  de  Autocontrole  na  Indústria  de
Alimentos tem por finalidade a construção de uma aprendizagem associada à realidade local e
regional,  onde os alunos possam auxiliar  e atuar na implantação dos principais programas de
autocontrole. Dessa forma, o curso foi organizado em duas unidades curriculares, “Programas de
pré-requisitos  para  implantação  do  APPCC”  e  “Fundamentos  do  APPCC”,  que  são
complementares  e  contribuem  na  conscientização  de  profissionais  sobre  a  necessidade  do
controle higiênico sanitário  na elaboração de alimentos.  Ao longo do curso,  será enfatizada a
importância  de  produzir  alimentos  livres  de  contaminações  de  natureza  química,  física  ou
biológica baseando-se em medidas preventivas de controle durante o processo produtivo.

Ressalta-se que esse PPC está pautado na interdisciplinaridade, pois para a elaboração
dos manuais de BPF, POP e PPHO será desenvolvido espírito científico por meio de pesquisa e
interpretação  de  legislações.  Habilidades  de  leitura,  interpretação  e  redação  de  textos  serão
exercitadas visando o desenvolvimento dos manuais e documentos exigidos nos programas de
autocontrole. 

De maneira geral,  a  metodologia adotada pelos docentes incluirá aulas expositivas e
dialogadas  utilizando  materiais  de  apoio  e  recursos  audiovisuais,  bem  como  aplicação  de
exercícios,  individuais  ou  grupos,  voltados  à  análise  crítica  e  elaboração  de  manuais  e
documentos. O curso será ministrado em aulas que contemplem de forma articulada os saberes
teóricos e práticos, com exemplos reais, estudos de caso e demais atividades que aprimorem o
conhecimento do aluno. 

Parte 3 (autorização da oferta)

VII – OFERTA NO CAMPUS

22. Justificativa para oferta neste Câmpus:

A região oeste do estado de Santa Catarina, em que está situado o Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC) - câmpus São Miguel do Oeste, conta com aproximadamente 741 mil habi-
tantes, cerca de 11,6 % da população do estado. Sua economia subdivide-se em vários setores,
porém, o que mais se destaca é o alimentício. A microrregião de São Miguel do Oeste, região de
maior abrangência do IFSC - câmpus São Miguel do Oeste, conta com 21 municípios cuja econo-
mia está fortemente baseada no setor alimentício. De acordo com o sindicato das indústrias de ali-
mentação do Extremo Oeste Catarinense (Sindi Alimentação) é grande a variedade de indústrias
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presentes nesta região envolvendo os seguintes ramos e seus derivados: produtos cárneos; pro-
dutos lácteos; cereais, produtos de panificação e confeitaria; bebidas; erva-mate; rações balance-
adas para animais; especiarias e conservas de frutas e legumes.

Alguns cursos de extensão sobre APPCC têm sido solicitados pela Vigilância Sanitária,
Serviços de Inspeção Municipal e Estadual, e Consórcio Interestadual e Intermunicipal de Municí-
pios (CONSAD), visto que as agroindústrias da região de São Miguel do Oeste necessitam de pro-
fissionais capacitados na implantação de programas de autocontrole. Portanto, a oferta do Curso
de Formação Continuada em Programas de Autocontrole na Indústria de Alimentos é imprescindí-
vel para produção de alimentos seguros e que atendam os requisitos estabelecidos pelas legisla-
ções do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (ANVISA), além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região. 

Diante  do  exposto,  uma  formação  voltada  para  o  entendimento  do  funcionamento  do
APPCC e dos programas de pré-requisitos necessários para sua implementação possibilita a atu-
ação de profissionais da indústria alimentícia na área de controle de qualidade. 

23. Itinerário formativo no contexto da oferta/câmpus: 

A oferta do curso de Formação Continuada em Programas de Autocontrole na Indústria
de Alimentos no IFSC, câmpus São Miguel do Oeste, visa ampliar a gama de cursos do eixo Pro-
dução Alimentícia, aproveitando o conhecimento de docentes que atuam nos cursos Técnicos em
Alimentos e Tecnologia em Alimentos do câmpus. O contato dos alunos com o IFSC permitirá a
qualificação dos mesmos em novos cursos FIC ou avançarem para o curso de Tecnologia em Ali-
mentos do câmpus. 

O POCV (Plano de Oferta de Cursos e Vagas) do IFSC para o quinquênio 2015-2019
prevê para o Câmpus de São Miguel do Oeste a oferta de cursos FIC, técnicos e de graduação
concentrados  em  quatro  eixos  tecnológicos,  sendo  três  deles  já  implantados:  Produção
Alimentícia,  Controle  e  Processos  Industriais  e  Recursos  Naturais.  A quarta  área  tecnológica
(Gestão e Negócios) está em implantação. O Curso de Formação Inicial e Continuada “Programas
de Autocontrole na Indústria de Alimentos” contempla o eixo tecnológico de Produção Alimentícia,
em que também é ofertado o curso técnico em Alimentos integrado ao ensino médio e o Curso
Superior de Tecnologia em Alimentos.

A oferta deste curso de formação inicial e continuada permitirá capacitar profissionais de
forma rápida, respondendo a demandas do setor produtivo. Também tem potencial de elevar o ní-
vel de conhecimento dos trabalhadores que já atuam na produção de alimentos, instigando-os a
prosseguirem seus estudos na área.

24. Público-alvo na cidade/região:

Produtores  de  alimentos,  proprietários  e  funcionários  de  indústrias  alimentícias,  bem
como demais membros da comunidade, que desejam incluir-se neste mercado ou aprimorar os
conhecimentos nesta área. 

25. Início da Oferta:
2019/2

26. Frequência da oferta:
Conforme demanda.

27. Periodicidade das aulas:
Uma vez por semana. 

28. Local das aulas:
Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus São Miguel do Oeste.
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29. Turno de funcionamento, turmas e número de vagas:

Semestre letivo Turmas Turno Vagas Total de Vagas

2019/1 1 Noturno 20 20

Levando em consideração relatos de experiências anteriores, quando a oferta do curso
era como extensão, o número de 20 vagas é considerado o ideal para o curso. Visto que,
os discentes que buscam este curso, geralmente atuam em indústrias, panificadoras e de-
mais estabelecimentos produtores de alimentos; eles buscam obter conhecimento para
escrever o Manual de Boas Práticas de Fabricação e até mesmo implantar o APPCC. Di -
ante disso, é necessário oferecer um curso que permite que eles pratiquem a construção
deste material, a tomada de decisões fazendo uso da árvore decisória para a determina-
ção dos pontos críticos e pontos críticos de controle, façam e verifiquem check list, e de-
mais etapas necessárias para a implementação deste programa. Assim, poderão se sentir
habilitados a formar e muitas vezes a coordenar uma equipe multidisciplinar de implanta-
ção do APPCC nos seus locais de trabalho. Para este acompanhamento dos discentes,
com estudos de casos, com demandas de dúvidas pontuais, indica-se um número máxi-
mo de 20 vagas. 

30. Pré-requisito de acesso ao curso:
Para se inscrever no curso, os interessados devem possuir o ensino médio completo. 

31. Corpo docente e técnico-administrativo necessário para funcionamento do curso:

DOCENTE

Nome Área Regime de Trabalho

Cíntia Ladeira Handa Produção Alimentícia 40 h

Leidiani Müller Produção Alimentícia 40 h

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

Nome Cargo

Larissa Vargas Becker Coord. de Laboratórios de Produção Alimentícia

Dirce Griebler Bruxel Wer-
lang

Bibliotecária

Ademar Cesario Motta Coord. de Gestão de Pessoas

Deisi Caroline S. Durigon Coord. do Registro Acadêmico

Jacinta Lúcia R. Marcom Coord. Pedagógica 

Cleone Fatima Zoeler Thi-
esen

Diretora Administrativa

Helen Angélica Modrak Coord. de Almoxarifado e Patrimônio

Kacia Pavlak Coord. de Compras
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32. Instalações, ambientes físicos e equipamentos, necessários ao funcionamento do cur-
so:

O  Câmpus  São  Miguel  do  Oeste  possui  a  infraestrutura  adequada  para  atender  as
necessidades do Curso FIC em Programas de Autocontrole na Indústria de Alimentos. O curso
necessitará das seguintes instalações e equipamentos:

-  Sala  de  aula  com  cadeiras  e  carteiras  para  os  alunos  (20),  quadro  branco  (01),
computador (01) e projetor multimídia (01).

-  Laboratório de informática (01)
-  Registro acadêmico (01)
-  Secretaria (01)
- Coordenação pedagógica (01)
- Biblioteca (01)
- Laboratório de Biologia e Microbiologia (01)

No quadro abaixo encontram-se descritas informações sobre o espaço e materiais contidos
no mesmo.

Ambiente: Laboratório de Informática 03 Área do ambiente: 72 m²

Softwares

- Sistema Operacional Windows 7 64 Bits.

- Aplicativos de Escritório, pacote LibreOffice.

- Softwares de acesso à internet e comunicadores instantâneos.

- AutoCAD 3D, sistema para desenho técnico.

- Corel Draw Graphics Suite X 6.1 em português, versão educacional.

Quantidade Descrição dos Equipamentos

41 Computadores Marca HP, Compaq 6305, com mouse óptico e teclado.

41 Monitores de vídeo marca HP 20 polegadas LCD.

41
Cadeiras Giratória, com rodízios, sem braços, estofada em espuma de 
poliuretano injetado na cor preta.

21 Mesa para computador (1600x680x750)mm.

01 Tela de Projeção Retrátil. Tamanho da tela: 1,80m x 1,80m.

01 Projetor multimídia.

01 Suporte de teto universal para projetores multimídia.

01 Quadro branco para uso com caneta tipo marcador dimensões: 1,2x3m.

01
Gabinete 7Us fechado padrão 19", para alocação de equipamentos de 
rede.

01 Ar-condicionado 48.000 BTUs.

02 Switch gerenciável de 28 portas LAYER 2.

Ambiente: Laboratório de Biologia e Microbiologia Área do ambiente: 55 m²

Quantidade Descrição dos Equipamentos

02 Agitador magnético

01 Ar-condicionado 36.000 BTUs

02 Armário 2 portas

01 Autoclave 100 L
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01 Autoclave 18 L

01 Balança analítica

01 Balança semi-analítica

01 Banho-maria 4 bocas

01 Banho-maria microprocessado

10 Banqueta em aço inox

02 BOD com fotoperíodo

01 Capela de fluxo laminar horizontal

01 Capela de fluxo laminar vertical

01 Centrífuga para microtubos

01 Contador de colônias

01 Cuba de ultrassom

01 Destilador de óleos essenciais

01 Estabilizador

01 Estufa bacteriológica

01 Estufa de secagem

01 Estufa de secagem e esterilização

01 Forno micro-ondas

01 Geladeira

01 Lixeira em aço inox 20 L

02 Lixeira em aço inox 50 L

04 Lupa eletrônica

04 Manta aquecedora

01 Medidor multiparâmetros

03 Micropipeta 0,5 a 10 µL

04 Micropipeta 1,0 a 5,0 mL

07 Micropipeta 100 a 1000 µL

04 Micropipeta 2,0 a 20 µL

06 Microscópio eletrônico

01 Modelo anatômico coração humano

01 Modelo anatômico olho humano

01 Modelo anatômico ouvido humano

01 Modelo anatômico pélvis feminina

01 Modelo anatômico pélvis masculina

01 Modelo anatômico pulmão humano

01 Modelo anatômico sistema digestório

01 Modelo anatômico sistema nervoso

01 Quadro branco

01 Televisão 42''

01 Turbidímetro de bancada
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Vinculada ao Sistema de Bibliotecas Integradas do IFSC (SiBI/IFSC),  formalizado pela

resolução CEPE/IFSC nº 165, de 25 de outubro de 2011, a biblioteca do Câmpus São Miguel do

Oeste dispõe de boa estrutura física, totalizando 277,3 m², dividida nas seguintes salas temáticas:

sala para pesquisa virtual e acesso à internet com cinco computadores; quatro salas de estudo em

grupo e/ou individual; uma sala de periódicos e uma sala de coordenação. No hall de entrada,

conta com balcão de empréstimo, mesas para estudo e cinco cabines de estudo individual. Desde

2012,  o  ambiente  é  climatizado.  Seu  quadro  de  servidores  é  composto  atualmente  por  uma

Bibliotecária-Documentalista e três Auxiliares de Biblioteca.

Os principais serviços oferecidos aos alunos e servidores são: consulta local e virtual ao

acervo,  empréstimo  domiciliar,  levantamento  bibliográfico,  orientação  na  normalização  de

trabalhos acadêmicos, serviço de referência e visitas orientadas.

O acervo conta com 5.700 exemplares distribuídos nas áreas de atuação do Câmpus São

Miguel do Oeste e o sistema de consulta aos itens disponíveis e empréstimo é informatizado. Os

alunos contam ainda com acervo virtual por meio de uma biblioteca eletrônica contratada. 

Especificamente, a Área de Alimentos já conta com um acervo satisfatório, considerando

os títulos adquiridos para as unidades curriculares ministradas no Curso Técnico em Alimentos.

Anualmente, o acervo é atualizado com base na bibliografia básica e complementar dos PPCs.

Com o objetivo de atender às bibliografias do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos, foi feito

um levantamento de todos os títulos citados nas ementas para que seja feita a adequação da

quantidade, seguindo as orientações e exigências do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino

Superior (SINAES/MEC).
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