
RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 039, DE 06 DE JUNHO 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 06 de junho 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 Tecnologia de Leites e
Carnes

40 h 20 20 Vespertino

Florianópolis, 06 de junho de 2019.

LUIZ OTÁVIO CABRAL
Presidente do CEPE do IFSC

(Autorizado conforme despacho no processo nº 23292.009919/2019-41)
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Formulário de Aprovação de Curso e Autorização da Oferta

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

Formação Continuada em Tecnologia de Leites e Carnes

Parte 1 (solicitante)

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO

1. 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:
Nome: Patrícia Fernanda Schons
E-mail: patricia.shons@ifsc.edu.br
Telefone: (49) 3631-0471
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5. Contatos:
Nome: Roberta Garcia Barbosa
E-mail: roberta.barbosa@ifsc.edu.br
Telefone: (49) 3631-0471

Nome: Tahis Regina Baú
E-mail: ensino.smo@ifsc.edu.br
Telefone: (49) 3631-0461

Parte 2 (PPC – aprovação do curso)

IV – DADOS DO CURSO

6. Nome do curso:
Formação Continuada em Tecnologia de Leites e Carnes

7. Eixo tecnológico:
Eixo Tecnológico de 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  pessoas para atuar na área de processamento de leites e carnes,  visando

agregar valor à matéria-prima produzida na região.

13. Competências gerais do egresso:

- Operacionalizar o processamento de leites e carnes.
- Aplicar as boas práticas de manipulação de alimentos na produção de derivados do leite

e carnes visando a obtenção de alimentos seguros.

14. Áreas/campo de atuação do egresso:
O egresso do curso é o profissional capaz de auxiliar e atuar no processamento de deri-

vados do leite e carnes em indústrias alimentícias, restaurantes, empreendedor do seu próprio ne-
gócio e ambiente doméstico.
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V – ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

15. Matriz curricular:

Componente Curricular CH Ead* CH Total

Tecnologia de carnes - 20

Tecnologia de leites - 20

Carga Horária Total 40

16. Certificações Intermediárias:
Não há.

17. Atividade em EaD
Não há.

18. Componentes curriculares:

Unidade Curricular: Tecnologia de carnes CH*: 20

Objetivos:
Operacionalizar o processamento de derivados de carnes.

Conteúdos:

• Aspectos higiênicos e boas práticas de fabricação no processamento de carnes;
• Composição e valor nutricional da carne e de produtos cárneos;
• Alterações sensoriais, físico-químicas e microbiológicas em carnes;
• Qualidade e inspeção da matéria-prima e de produtos cárneos;
• Tecnologia e processamento de derivados: produtos frescais;
• Tecnologia e processamento de derivados: produtos emulsionados;
• Tecnologia e processamento de derivados: produtos fermentados;
• Tecnologia e processamento de derivados: produtos moldados;
• Tecnologia e processamento de derivados: produtos maturados;
• Tecnologia e processamento de derivados: produtos salgados;
• Tecnologia e processamento de derivados: produtos de presuntaria.
• Tecnologia e processamento de derivados: produtos desidratados;

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.
A seguir são destacados os principais procedimentos didático-metodológicos que serão segui-
dos: aulas expositivas dialogadas; desenvolvimento de material; aulas teórico-práticas e traba-
lhos de pesquisa.

Bibliografia Básica:
GONÇALVES, Alex Augusto (Ed.). Tecnologia do pescado: ciência, tecnologia, inovação e le-
gislação. São Paulo: Atheneu, 2011.
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PARDI, Miguel Cione et al. Ciência, higiene e tecnologia da carne: volume 2, tecnologia da 
carne e de subprodutos. Processamento tecnológico. 2. ed. rev. e ampl. Goiânia: Ed. da UFG, 
2007.

PEREDA, Juan A. Ordóñez et al. Tecnologia de alimentos: alimentos de origem animal. Tradu-
ção de Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2005. (Alimentos de origem animal, 2). 

Bibliografia Complementar:
PINTO, Paulo Sérgio de Arruda. Inspeção e higiene de carnes. 2. ed. atual. e amp. Viçosa, 
MG: Ed. da UFV, 2014.

RAMOS, Eduardo Mendes; GOMIDE, Lúcio Alberto de Miranda. Avaliação da qualidade de 
carnes: fundamentos e metodologias. Viçosa, MG: Ed. da UFV, 2012.

TERRA, Nelcindo Nascimento; TERRA, Alessandro Batista de Marsillac; TERRA, Lisiane de M. 
Defeitos nos produtos cárneos: origens e soluções. São Paulo: Livraria Varela, 2004.

TERRA, Alessandro Batista de Marsillac; FRIES, Leadir Lucy Martins; TERRA, Nelcindo Nasci-
mento. Particularidades na fabricação de salame. São Paulo: Livraria Varela, 2004.
(*) CH – Carga horária total da unidade curricular em horas.

Unidade Curricular: Tecnologia de leites CH*: 20h

Objetivos:
• Operacionalizar o processamento de derivados do leite.

Conteúdos:
• Aspectos higiênicos e boas práticas de fabricação no processamento de leites
• Síntese de leite na glândula mamária, obtenção higiênica do leite
• Composição e propriedades físico-químicas do leite
• Controle de qualidade e legislação
• Diferenciação entre alergia e intolerância ao leite
• Beneficiamento de leites de consumo: pasteurizado e UHT
• Tecnologia e processamento de derivados: queijos.
• Tecnologia e processamento de derivados: iogurte e leites fermentados
• Tecnologia e processamento de derivados: doce de leite e leite condensado
• Tecnologia e processamento de derivados: manteiga, creme de leite e nata
• Tecnologia e processamento de derivados: gelado comestível
• Aproveitamento de soro de queijo

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.
A seguir são destacados os principais procedimentos didático-metodológicos que serão segui-
dos: aulas expositivas dialogadas; desenvolvimento de material; aulas teórico-práticas e traba-
lhos de pesquisa.

Bibliografia Básica:
PEREDA, Juan A. Ordóñez et al. Tecnologia de alimentos: componentes dos alimentos e pro-
cessos. Porto Alegre: Artmed, 2005. (Componentes dos alimentos e processos, 1).

PEREDA, Juan A. Ordóñez et al. Tecnologia de alimentos: alimentos de origem animal. Tradu-
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ção de Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2005. (Alimentos de origem animal, 2).

TRONCO, Vania Maria. Manual para inspeção da qualidade do leite. 4. ed. Santa Maria: Ed. 
da UFSM, 2010.

Bibliografia Complementar:
AQUARONE, E. et al. (Coord.). Biotecnologia industrial: biotecnologia na produção de alimen-
tos. v. 4. São Paulo: Blucher, 2001.

FERREIRA, Celia Lucia de Luces Fortes. Produtos lácteos fermentados: aspectos bioquímicos
e tecnologicos. Viçosa, MG: Ed. da UFV, 2008.

MAHAUT, Michel; JEANTET, Romain; BRULÉ, Gérard. Introducción a la tecnología quesera. 
Zaragoza: Acribia, 2003.

MONTEIRO, Adenilson Abranches; PIRES, Ana Clarissa dos Santos; ARAÚJO, Emiliane Andra-
de. Tecnologia de produção de derivados de leite. Viçosa, MG: Ed. da UFV, 2011.

PERRONE, Ítalo Tuler; STEPHANI, Rodrigo; NEVES, Braz dos Santos. Doce de leite: aspectos 
tecnológicos. Juiz de Fora: do Autor, 2011.

(*) 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 obedecer 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 e deverão constar no plano de ensino
do componente curricular, estimulando o aluno à pesquisa, reflexão, iniciativa, criatividade, labora-
bilidade e cidadania. As avaliações podem constar de: I - observação diária dos alunos pelos pro-
fessores, em suas diversas atividades; II - trabalhos de pesquisa individual ou coletiva; III - testes
e provas escritos, com ou sem consulta; IV - entrevistas e arguições; V - resoluções de exercícios;
VI - planejamento ou execução de experimentos ou projetos; VII - relatórios referentes aos traba-
lhos, experimentos ou visitas técnicas; VIII - atividades práticas referentes àquela formação; IX -
realização de eventos ou atividades abertas à comunidade; X – auto avaliação descritiva e avalia-
ção pelos colegas da classe; XI - demais instrumentos que a prática pedagógica indicar. As avalia-
ções serão registradas no diário de classe, sendo analisadas conjuntamente com os alunos e de-
volvidas aos mesmos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias letivos após sua aplicação.

O registro do resultado de cada componente curricular será realizado pelo professor no
diário de classe na forma de valores inteiros de 1 (um) a 10 (dez). O registro, para fins de docu-
mentos acadêmicos, será efetivado ao final da unidade curricular, apontando a situação do aluno
no que se refere à constituição de competências utilizando-se a seguinte nomenclatura:

Aprovado: quando o aluno tiver obtido as competências;
Reprovado: quando o aluno não tiver obtido as competências.
A certificação se dará após a conclusão do curso e obtenção de aprovação, com frequên-

cia mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do componente curricular.
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20. Atendimento ao Discente:
O estudante terá direito a recuperação de estudos, que compreenderá a realização de

novas atividades pedagógicas no decorrer do período letivo, que possam promover a aprendiza-
gem.

Ao final dos estudos de recuperação o aluno será submetido à nova avaliação, cujo resul-
tado será registrado pelo professor, prevalecendo o maior valor entre o obtido na avaliação reali-
zada antes da recuperação e o obtido na avaliação após a recuperação.

Também será disponibilizado o atendimento individual  e coletivo,  por parte da equipe
multiprofissional do Núcleo Pedagógico, conforme a necessidade, bem como os encaminhamen-
tos necessários para os estudantes que se encontram na situação de evasão e/ou retenção, ou
que apresentem dificuldades de aprendizagem.

Ainda, disponibilizar-se-á o atendimento docente extraclasse de 2 horas semanais, além
do atendimento através da Assistência Estudantil, de acordo com as regras do edital, atendendo
os estudantes em situação de vulnerabilidade social, com dificuldades para prover as condições
necessárias para a permanência e o êxito durante a realização do referido curso.

21. Metodologia:

O curso será ministrado em aulas que contemplem de forma articulada os saberes teóricos
e práticos, com exemplos reais, simulações, estudos de caso e demais atividades que aprimorem
o conhecimento do aluno. As aulas serão:

- aulas expositivas e dialogadas,  com o uso de tecnologias audiovisuais e materiais de
apoio, sempre na perspectiva da construção do conhecimento, mediante a valorização dos sabe-
res profissionais;

- aulas no laboratório de informática, acesso à internet, utilização sistemas que colaborem
com a pesquisa e a aplicação do conhecimento adquirido;

- aulas práticas nos laboratórios de tecnologia de alimentos, com a elaboração de produtos
alimentícios através do uso de equipamentos e utensílios adequados.

Parte 3 (autorização da oferta)

VII – OFERTA NO CAMPUS

22. Justificativa para oferta neste Câmpus:
Santa Catarina possui uma indústria alimentar muito forte, contando com 3.432 indústrias e

105,2 mil trabalhadores. O setor responde por 18,6% do valor da transformação industrial de San-
ta Catarina e 34,9% das exportações do Estado, cerca de US$ 3,1 bilhões em 2014 (FIESC,
2015).

A região do Extremo-oeste catarinense é um polo de produção e beneficiamento de leite e
carnes. Além destas, existem, conforme dados do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrí-
cola (CEPA) de Santa Catarina, 195 empreendimentos de agregação de valor da agricultura fami-
liar que transformam as mais variadas matérias primas provenientes do setor agropecuário regio-
nal em alimentos (EPAGRI/CEPA, 2013).

Diante do exposto, considera-se de grande importância para região do Câmpus São Miguel
do Oeste uma formação específica em processamento de derivados do leite e da carne, qualifi -
cando os trabalhadores locais para profissionalização em empresas regionais, possibilitando des-
sa forma, melhores condições de acesso ao trabalho e geração de renda local, bem como o de-
senvolvimento socioeconômico regional.

Portanto este curso objetiva atender  as pessoas em geral interessadas em aprofundar
seus conhecimentos na área de processamento de derivados do leite e carne e assim obter me-
lhor desempenho em suas atividades.
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23. Itinerário formativo no contexto da oferta/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 de formação inicial e continuada,
técnicos e de graduação concentrados em quatro eixos tecnológicos, sendo três deles já implanta-
dos: Produção Alimentícia, Controle e Processos Industriais e Recursos Naturais. O Curso FIC -
Processamento de Leites e Carnes contempla o eixo tecnológico de Produção Alimentícia, onde
também é ofertado o curso técnico em Alimentos nas modalidades integrado e o Curso Superior
de Tecnologia em Alimentos.

24. Público-alvo na cidade/região:
Produtores de leite e carnes da região, donas de casa, trabalhadores de indústrias alimen-

tícias e demais membros da comunidade interessados em operacionalizar o processamento de
derivados do leite e carnes.

25. Início da Oferta:
2019/2

26. Frequência da oferta:
Conforme a demanda.

27. Periodicidade das aulas:
Uma vez por semana.

28. Local das aulas:
Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus São Miguel do Oeste.

29. Turno de funcionamento, turmas e número de vagas:

Semestre letivo Turmas Turno Vagas Total de Vagas

2019/2 1 Vespertino 20 20

29.1 Justificativa para oferta de vagas inferior a 40.
O número de alunos deve se limitar a 20 devido ao espaço dos laboratórios de tecnologia

de alimentos que não comportam um número maior, ou seja, o espaço físico é pequeno e a loco-
moção, bem como a realização prática das diversas atividades a serem desenvolvidas, ficam com-
prometidas, o que traz prejuízo para a qualidade e participação dos alunos.

30. Pré-requisito de acesso ao curso:
Para se inscrever no curso, os interessados devem ser alfabetizados e ter completado 16

anos até a data da matrícula.

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

DOCENTES

Nome Área Regime de Trabalho
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Patrícia Fernanda Schons Produção Alimentícia DE.

Roberta Garcia Barbosa Produção Alimentícia DE.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

Nome Cargo

Francieli Maria Líbero Coord. de Laboratórios de Produção Alimentícia

Dirce Griebler Bruxel Werlang 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 Thiesen Diretora Administrativa

Helen Angélica Modrak Coord. de Almoxarifado e Patrimônio

Kacia Pavlak Coord. de Compras

32. Instalações, ambientes físicos e equipamentos, necessários ao funcionamento do cur-
so:

Atualmente o Câmpus São Miguel do Oeste conta com a infraestrutura adequada para
atender as necessidades do Curso FIC em processamento de leites e carnes, tanto para o desen-
volvimento das aulas teóricas, quanto das aulas práticas em laboratório.

O curso exigirá a estrutura de:
• Sala de aula (01), com mesas e cadeiras (20).
• Projetor e lousa (01 cada).
• Biblioteca (01).
• Secretaria (01).
• Registro acadêmico (01).
• Coordenadoria pedagógica (01).
• Laboratório de Informática (01 laboratório, 20 computadores)
• Laboratório de Leites e derivados e Carnes e derivados (02 laboratórios).
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