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QUADRO DE DISCIPLINAS DO DEPARTAMENTO DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

DISCIPLINAS NÃO MAIS OFERECIDAS EM CURSOS  
 
 
CÓD. DISICPLINAS CH CR PRÉ-REQ CURSO EM 

QUE É 
OFERECIDA 

RESOLUÇÃO TURMA 

50-100 
Introdução à Engenharia 
de Alimentos 

30 02  EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-102 
Microbiologia e Controle 
de Qualidade II 

90 06 24-144 EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-104 Bioquímica de Alimentos 90 06 24-163 EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-105 
Matérias Primas 
Alimentícias 

75 05  EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-107 
Princípios Gerais de 
Nutrição e Processamento 
de Alimentos 

45 03  EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-108 Materiais e Embalagens 60 04  EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-109 
Processos Tecnológicos II 
 

60 04 
50-102 
50-104 
50-105 

EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-110 
Processos Tecnológicos 
III 

60 04 
50-102 
50-104 
50-105 

EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-112 
Processos Tecnológicos 
IV 

60 04 
50-102 
50-104 
50-105 

EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-113 Trabalho de Graduação 60 04 3.000 h/a EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-115 
Tecnologia de Óleos, 
Gorduras e Margarinas 

45 03  EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-116 Toxicologia de Alimentos 45 03  EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-117 
Desidratação de 
Alimentos 

45 03  EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-119 
Tecnologia do Açúcar e 
Álcool 

45 03  EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-120 
Tópicos Especiais em 
Engenharia de Alimentos 

45 03  EGA 006/CAEn/99 
Não mais 
oferecida 

50-122 
Tecnologia das 
Fermentações 

60 04  QUI 134/CUN/98 
Não mais 
oferecida 

50-123 
Tecnologia do DNA 
Recombinante 

60 04  QUI 134/CUN/98 
Não mais 
oferecida 

50-127 Tubulações Industriais 45 03  EGA 009/CAEN/00 
Não mais 
oferecida 

50-128 
Tecnologia de Processos 
Enzimáticos 

45 03  EGA 009/CAEN/00 
Não mais 
oferecida 

50-129 
Introdução à 
Agrozootecnia 

30 02  TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-130 
Processamento de Óleos 
Vegetais e Derivados 

45 03  EGA 009/CAEN/00 
Não mais 
oferecida 

50-135 
Metodologia Científica de 
Projetos Agropecuários 

60 04  TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-137 
Climatologia 
Agrozootécnica 

45 03  TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 



 

  

 
 
 
 
 

50-142 
Máquinas e Mecanização 
Agrícola 

30 02 10-230, 10-120 TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-143 Agrossilvicultura 30 02  TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-144 
Ovinocultura e 
Caprinocultura 

45 03  TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-145 Forragicultura 45 03  TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-148 Olericultura I 45 3  TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-149 Fruticultura I 60 4  TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-150 Olericultura II 45 3 50-148 TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-151 Fruticultura II 60 4 50-149 TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-152 
Cultivos de Plantas 
Potenciais 

90 6  TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-156 
Prática do Projeto 
Agrozootécnico I 

30 2 50-135 TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-157 
Prática do Projeto 
Agrozootécnico II 

30 2 50-156 TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-158 
Prática do Projeto 
Agrozootécnico III 

30 2 50-157 TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-159 
Prática do Projeto 
Agrozootécnico IV 

30 2 50-158 TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-164 
Geografia Agrícola e 
Gestão Ambiental 

45 3  TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-166 
Seminários de Avaliação 
de Práticas de Projetos 
Agrozootécnicos 

45 3 50-159 TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-168 Turismo Rural 30 2  TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-170 
Tópicos Avançados em 
Agrozootecnia 

30 2  TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-197 
Suinocultura e 
Bovinocultura 

60 4  TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-198 Pequenas Criações 60 4  TAZ 563/CUN/03 
Não mais 
oferecida 

50-275 Tópicos Especiais em 
Laticínios 

60 04 
(motivo: eletiva 
com 04 créditos) 

TLA 
1058/CUN/07 

Não mais 
oferecida 

50-286 Introdução a 
Agropecuária 

30 02  
TGP 

 
Não mais 
oferecida 

50-287 Agrometeorologia 
60 04  

TGP 
 

Não mais 
oferecida 

50-288 Bovinocultura de Leite e 
Corte I 

45 03  
TGP 

 
Não mais 
oferecida 

50-289 Bovinocultura de Leite e 
Corte II 

45 03  
TGP 

 
Não mais 
oferecida 

59-315 Processos Tecnológicos V 75 05  EGA 121/CUN/98 
Não mais 
oferecida 

59-320 
Instalações Industriais e 
Instrumentais I 

60 04 39-120 EGA 121/CUN/98 
Não mais 
oferecida 

59-321 
Instalações Industriais e 
Instrumentais II 

60 04 59-320 EGA 121/CUN/98 
Não mais 
oferecida 



 

  

 

EMENTAS NÃO MAIS OFERECIDAS 
 
 
50-100 INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE ALIMENTOS (02 cré ditos) 
 Introdução à filosofia, ciência, engenharia e alimentos; Atuação do aluno na universidade; Áreas 
de atuação do Engenheiro de Alimentos (pesquisa, indústria e comércio); Postura do Engenheiro de 
Alimentos com relação à sociedade e ao mercado de trabalho. 
 
50-102 MICROBIOLOGIA E CONTROLE DA QUALIDADE II (06  créditos) 
 Os alimentos como substrato para os microorganismos; Grupos bactérias nas importantes em 
alimentos; Contaminação dos alimentos; Princípios gerais nos quais se baseiam as alterações dos 
alimentos: Princípios gerais da conservação dos alimentos; Conservação de alimentos mediante emprego 
de aditivos; Contaminação, conservação e alterações dos alimentos, grupos especiais de bactérias - 
intoxicação alimentar. 
 
50- 104 BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS (06 créditos) 
 Água: Reações de origem enzimática e não enzimática. enzimas em alimento. Bioquímica das 
frutas e hortaliças, Bioquímica da carne, Pigmentos vegetais e animais. Oxidação de lipídios. Vitaminas. 
Sistema Coloidal. 
 
50- 105 MATÉRIAS PRIMAS ALIMENTÍCIAS (05 créditos) 
 Nomenclatura dos produtos agropecuários; Fontes de produção e mercados de consumo; 
Características agronômicas das culturas; Matérias primas de origem vegetal; Propriedades fisiológicas 

físicas, químicas e mecânicas; Principais Pragas e moléstias dos produtos; Obtenção de matérias primas 
de origem animal; Morfologia e classificação comercial; Embalagem, transporte e armazenagem. 
 
50-107 PRINCÍPIOS GERAIS DE NUTRIÇÃO E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS  (03 
créditos) 
 Nutrientes e nutrição; Requerimentos nutricionais em diferentes idades e estados fisiológicos; 
Composição dos alimentos e nutrição; Efeitos de diferentes processos no valor nutricional dos alimentos; 
Fatores que influenciam na qualidade nutricional dos alimentos; Programa de nutrição aplicados aos 
problemas referentes ao País. 
 
50-108 MATERIAIS E EMBALAGENS (04 créditos) 
 Introdução (histórico, conceitos e funções). Elementos de ciências dos materiais; Tecnologia e 
materiais utilizados em instalações e equipamentos e suas funções na preservação dos alimentos; 
Embalagens plásticas; Embalagens flexíveis (laminadas, simples e múltiplas); Embalagens metálicas; 
Recipientes de vidro; Embalagens celulósicas; Vácuo; Adesivo; Aerossóis; Controle de qualidade dos 
materiais e das embalagens: Maquinas e equipamentos; Planejamento e Legislação.   
 
50- 109 PROCESSOS TECNOLÓGICOS II  (04 créditos) 
 Processamento para conservas de frutas e hortaliças. Compotas. Processa-mento de frutas 
cristalizadas Desidratação de frutas e hortaliças. Congelamento de frutas e hortaliças. Produção de geleias 
e doces em pastas. Processamento de balas e chocolate. 
 
50- 110  PROCESSOS TECNOLÓGICOS III (04 créditos) 
 Processos para obtenção de farinhas; Moagem de cereais: trigo1 milho, mandioca e outros, 
Operação, equipamentos; Processamento de pães, bolos, biscoitos e pastas alimentícias; Aspectos 
nutricionais; Processo de fabricação de óleos e gorduras vegetais refino; Hidrogenação, Margarinas, 
farelos alimentícios de oleaginosas; Processamento de óleos essenciais e aromas. 
 
50-112 PROCESSOS TECNOLÓGICOS IV (04 créditos) 



 

  

 Estudo da obtenção higiênica composição química, processos de conservação e controle de 
qualidade cio leite e seus derivados. Tecnologia da carne e derivados. Processamento de carnes. 
Transporte, abate, corte e preparação, maturação, armazenagem. Produtos cozidos e crus. Atualidades em 
produtos de origem animal. 
 
50-113 TRABALHO DE GRADUAÇÃO (04 créditos) 
 Importância. Caracterização de novos produtos. Interação consumidor/Novos Produtos. 
Introdução ao mercado e caminho do desenvolvimento do Novo Produto. Condições a serem atendidas 
pelo Novo Produto. Relação sucesso x insucesso do novo produto. Estratégias de marketing do produto, 
de preço, de propaganda e promoção de gerenciamento de vendas, Desenvolvimento de novos produtos, 
visando o preparo de alimentos Considerados novos pelas propriedades organolépticas e nutricionais, e ou 
matéria-prima utilizada. 
 
50-115 TECNOLOGIA DE ÓLEOS, GORDURAS E MARGARINAS (03 créditos) 
 Processo de fabricação de óleos comestíveis, Natureza dos óleos, gorduras e margarinas, Reações 
das gorduras e ácidos graxos. Propriedades físicas das gorduras e óleos e suas reações. Gordura na dieta. 
Matéria-prima para óleo e produtos gordurosos. Composição e características individuais de óleos, 
gorduras e margarinas, Óleo de cozinha e salada. Extração de óleo e gorduras. Transporte armazenamento 
e refrigeração. Hidrogenação. Aproveitamento de subprodutos. 
 
50- 116 TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS (03 créditos) 
 Fundamentos de toxicologia. Estudo dos princípios compostos tóxicos que podem ser encontradas 
ou veiculados nos alimentos, sua fonte, detecção, modo de ação, manifestações tóxicas e prevenção. 
Efeito do processamento sobre os compostos tóxicos presentes nos alimentos. 
 
50- 117 DESIDRATAÇÃO DE ALIMENTOS (03 créditos) 
 Princípios básicos da desidratação: psicometria, cinética de secagem. Fatores que interferem na 
taxa de secagem. Principais tipos de secadores aplicados a indústria de alimentos tais como de: bandejas, 
tambor rotativo, atomização, liofilização. Discussão das principais características físicas e físico-químicas 
dos produtos obtidos. 
 
50-119 TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E ÁLCOOL (03 créditos) 
 A matéria prima cana de açúcar. Corte, transporte, recepção e preparo da cana para moagem. 
Extração do caldo. Classificação e concentração do caldo. Cristalização do açúcar. Secagem e 
armazenamento. Refino do açúcar. Introdução à produção de etanol por processo fermentativo. 
Bioquímica do processo. Matérias primas para produção de etanol. Fermentação alcoólica descontinua e 
contínua. Processo por batelada alimentada. Descrição e fluxograma do processo de destilação do álcool. 
 
50-120 TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS  (03 créditos) 
 Disciplina de ementa variável, abordando assuntos atuais das áreas de Ciência, Tecnologia e 
Engenharia de Alimentos, a ser oferecida de acordo com disponibilidade de professores e do interesse dos 
alunos. 
 
50- 122 TECNOLOGIA DAS FERMENTAÇÕES (04 créditos) 
 Histórico. Importância econômica. Linha de fabricação de etanol por fermentação. Mecanismo da 
fermentação. Matérias primas. Preparo do mosto. Microorganismos da fermentação. Processos da 
fermentação. Separação do etanol. Subprodutos e resíduos. Outros processos biotecnológicos. 
 
50- 123 TECNOLOGIA DO DNA RECOMBINANTE (04 créditos) 
 Aplicações da tecnologia do DNA recombinante. Clonagem molecular: conceitos gerais. Vetores 
de clonagem molecular. Biblioteca de clones moleculares. Construção de mapas de restrição. 
Sequenciamento do DNA. Expressão de proteínas heterólogas. Caracterização do DNA recombinante. 
Clonagem posicional e gene humano. Relação em cadeia de polemicares. 



 

  

 
50- 127 TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS (03 créditos) 
 Dimensionamento, especificação e aplicação de tubulações de distribuição de líquidos, gases, 
vapor e ar comprimido. 
 
50- 128 TECNOLOGIA DE PROCESSOS ENZIMÁTICOS (03 créditos) 
 Enzimas: conceituação e classificação, produção de enzimas, utilização de enzimas como 
catalisadores, técnicas de imobilização de enzimas, introdução á cinética enzimática, aplicação de 
enzimas à Indústria de Alimentos.  
 
50-129 INTRODUÇÃO AGROZOOTÉCNICA (02 créditos) 
Panorama da agricultura e da pecuária. O curso de Tecnologia Agrozootécnica. A inserção do profissional 
no mundo do trabalho. O perfil do profissional de Tecnologia Agrozootécnica. A formação acadêmica do 
Tecnólogo em Agrozootecnia.  
 
50- 130 PROCESSAMENTO DE ÓLEOS VEGETAIS E DERIVADOS  (03 créditos) 
 Soja, a principal oleaginosa do Brasil. Preparação das sementes oleaginosas para a extração. 
Extração por solvente. Normas de segurança internacional para plantas de extração por solventes. Outros 
produtos: Soja inativada, lecitinas de soja, farinha desengordurada de soja, farinha integral de soja, 
proteína vegetal texturizada. Refino de óleos vegetais e gordura animal. Tratamento dos efluentes. 
Gerenciamento do processo. 
 
50- 135 METODOLOGIA CIENTÍFICA E DE PROJETOS AGROPE CUÁRIOS (04 créditos) 
 A Metodologia da Pesquisa atua na discussão e avaliação das características essenciais da ciência 
e do senso comum; as abordagens metodológicas, enfocando o planejamento, a execução e a apresentação 
de projetos, bem como, a elaboração de relatórios, defesas e divulgação dos trabalhos de pesquisa, 
embasados na ética profissional. 
 
50-137 CLIMATOLOGIA AGROZOOTÉCNIA (03 créditos) 
 Introdução a climatologia agrozootécnica. Relações terra - sol e suas influências sobre vegetais e 
animais. Atmosfera. Elementos do clima de importância na agropecuária. Balanço hídrico. Classificações 
climáticas. Zoneamento agroclimático. Relações funcionais entre clima e produtividade zootécnica. 
Previsões agrometeorológicas.  
 
50-142 MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (02 créditos ) 
 Tratores e motores. Máquinas para uso agrícola. Fundamentos da mecanização agrícola. Análise 
econômica e operacional em mecanização agrícola. Planejamento da mecanização agrícola na 
propriedade de economia familiar. Equipamentos para a agricultura familiar. 
 
50-143 AGROSSILVICULTURA (02 créditos) 
 Definição de práticas e sistemas agroflorestais, classificação de sistemas agroflorestais e; interação 
entre componentes florestais, agrícolas e/ou pastoris. Espécies da flora brasileira. Espécies introduzidas 
no Brasil. Estudo metodologia de Diagnóstico e Desenho de Sistemas Agroflorestais. Avaliação biológica 
e econômica em sistemas agroflorestais. Otimização do uso do componente florestal na propriedade rural. 
 
50-144 OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA (03 créditos)  
 Introdução ao estudo da ovinocultura e caprinocultura. Principais raças de ovinos e de caprinos. 
Produção, alimentação, sanidade, instalações e manejo. 
 
50-145 FORRAGICULTURA (03 créditos) 
Produção das plantas forrageiras e pastagens. Gramíneas e leguminosas forrageiras. Cultivo e manejo de 
plantas forrageiras. Estacionalidade de produção de forrageiras. Princípios nutritivos das plantas 
forrageiras e pastagens. Conservação de forragens. Pastagens naturais e plantas forrageiras. 



 

  

 
50-148 OLERICULTURA I (03 créditos) 
 A disciplina trata da identificação das características agroeconômicas das hortaliças da estação fria 
cultivadas em hortas familiares e comerciais, métodos e técnicas para obtenção de sementes e mudas de 
hortaliças, bem como da implantação e manejo dos cultivos olerícolas da estação fria.  
 
50-149 FRUTICULTURA I (04 créditos) 
 Fruticultura básica. Botânica e fisiologia de frutíferas, métodos de propagação, implantação e 
manejo de pomares. Potencial de exploração econômica de frutíferas. 
 
50-150 OLERICULTURA II (03 créditos) 
 A disciplina trata da identificação das características agroeconômicas das hortaliças da estação 
quente cultivadas em hortas familiares e comerciais, bem como de métodos e técnicas para manejo da 
produção de hortaliças em estufa, e as tecnologias de colheita e armazenamento que possibilitem a 
manutenção da qualidade desses produtos e o prolongamento no seu período de comercialização. 
 
50-151 FRUTICULTURA II (04 créditos) 
 Cultivo, manejo e pós-colheita das principais frutíferas de clima temperado, subtropical e tropical. 
Mercado e comercialização de frutas e derivados. 
 
50-152 CULTIVOS DE PLANTAS POTENCIAIS (06 créditos) 
 Estudo das plantas medicinais, aromáticas, condimentares, flores e plantas para paisagismo, 
plantas com características para artesanato, frutas nativas, silvestres e exóticas. 
 
50-156 PRÁTICA DO PROJETO AGROZOOTÉCNICO I (02 créditos) 
 Implantação e desenvolvimento de projeto prático nas propriedades rurais ou outra organização 
agrozootécnica, tais como empresas agrícolas, empresas prestadoras de serviços para o meio rural, 
cooperativas agrícolas, instituições públicas ou privadas dedicadas à pesquisa ou extensão rural, 
prefeituras e demais instituições que desenvolvam atividades em áreas afins no curso de Tecnologia 
Agrozootécnica. 
 
50-157 PRÁTICA DO PROJETO AGROZOOTÉCNICO II (02 créditos) 
 Desenvolvimento operacional do projeto implantado nos semestres anteriores nas propriedades 
rurais ou outra organização agrozootécnica. 
 
50-158 PRÁTICA DO PROJETO AGROZOOTÉCNICO III (02 cr éditos) 
 Desenvolvimento do projeto nas propriedades rurais ou outra organização agrozootécnica sendo 
uma seqüência da operacionalização do projeto implantado nos semestres anteriores. Fase de ajustes. 
 
50-159 PRÁTICA DO PROJETO AGROZOOTÉCNICO IV (02 créditos) 
 Desenvolvimento do projeto nas propriedades rurais ou outra organização agrozootécnica sendo 
uma seqüência da operacionalização do projeto implantado nos semestres anteriores. Fase de 
consolidação.   
 
50-164 GEOGRAFIA AGRÍCOLA E GESTÃO AMBIENTAL (03 cr éditos) 
 Geografia do espaço rural e sistemas agrários. Condicionantes ambientais na organização do 
espaço rural. Estruturas e características fundiárias. Complexos agroindustriais e políticas agropecuárias. 
Planejamento e desenvolvimento ambiental. Noções de sistemas de informações geográficas. Análise 
espacial. Noções de modelagem de dados geográficos. 
 
50-166 SEMINÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS DE PROJE TOS AGROZOOTÉCNICOS 
(03 créditos) 



 

  

 A disciplina consta de seminários, nos quais os alunos formandos tornam público os trabalhos 
práticos ou projetos desenvolvidos ao longo do curso, nas propriedades rurais ou outras formas de 
organização. 
 
50-168 TURISMO RURAL (02 créditos) 
 Detalhamento, estudo e discussão das diferentes modalidades de turismo que são ou podem ser 
desenvolvidas no meio rural, situando o aluno na discussão conceitual das atividades turísticas e 
proporcionando a compreensão das diversas sub-atividades do Turismo Rural. 
 
50-170 TÓPICOS AVANÇADOS EM AGROZOOTECNIA (02 créditos) 

Estudo de tópicos avançados na área de Agrozootecnia. 
 
50-197 SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA (04 créditos) 
 Introdução ao estudo da suinocultura. Evolução da suinocultura no Brasil e os melhoramentos 
genéticos das diferentes raças. Estudo dos sistemas de produção, inseminação artificial. Patologia Suína. 
Impacto Ambiental. Qualidade da carne. Técnicas de Gestão. Panorama da pecuária de corte e da 
atividade leiteira. Manejo, alimentação, mineralização, instalações, higiene e profilaxia. 
 
50 - 198 PEQUENAS CRIAÇÕES (04 créditos) 
 Análise dos potenciais de criação (animais de pequeno porte). Conceitos e características dos 
animais. Espécies, manejo, instalações, sanidade. Oportunidades, busca de mercados, comercialização. 
Legislação ambiental e sanitária. 
 
50-275 TÓPICOS ESPECIAIS EM LATICÍNIOS (04 créditos) 

Temas atuais e emergentes em Laticínios. 
 
50-286 Introdução a Agropecuária  02 créditos 
 Panorama da agricultura e da pecuária. O curso de Tecnologia Agropecuária. A inserção do 
profissional no mundo do trabalho. O perfil do profissional de Tecnologia Agropecuária. Fundamentos e 
iniciativas nos negócios agropecuários. 
 
50-287 Agrometeorologia (04 créditos) 
 Dinâmica dos movimentos atmosféricos. Circulação atmosférica da América do Sul. O clima do 
Rio Grande do Sul. Fenômenos meteorológicos. El Nino e La Nina. Micrometeorologia. Potencialidades e 
riscos climáticos. Previsões climáticas. Zoneamentos agroclimáticos. Métodos para minimizar fenômenos 
meteorológicos adversos. Ambientes controlados. Classificações climáticas. Estações metereológicas. 
Climatologia agrícola. 
 
50-288 Bovinocultura de Leite e Corte I (03 créditos) 
 Panorama da pecuária leiteira e de corte. Gestão e planejamento da produção leiteira e de corte. 
Principais raças leiteiras e de corte. Sistema de criação e produção. Metabolismo e fisiologia ruminal. 
Alimentos e alimentação. Manejo produtivo e reprodutivo. Sistema mamário. Criação e manejo da 
terneira e novilha. Distúrbios metabólicos. Higiene. Práticas zootécnicas. 
 
50-289 Bovinocultura de Leite e Corte II (03 créditos) 
 Melhoramento genético de raças de leiteiras e de corte. Higiene, profilaxia e manejo sanitário. 
Instalações. Equipamentos. Planejamento. Controle leiteiro. Escrituração da atividade leiteira e de corte. 
Contabilidade e custos da atividade leiteira e corte. Comercialização do leite e derivados. Licenciamento 
ambiental relacionado à atividade leiteira e de corte. Práticas zootécnicas. 
 
59-315 PROCESSOS TECNOLÓGICOS V (05 créditos) 

Processos para obtenção de farinhas. Moagem de cereais: trigo, milho, mandioca e outros. 
Operação, equipamentos. Processamento de pães, bolos, biscoitos e pastas alimentícias. Aspectos 



 

  

nutricionais. Equipamentos de operações convencionais e contínuas. Processo de fabricação de óleos e 
gorduras vegetais. Refino. Hidrogenação. Margarinas. Farelos alimentícios de oleaginosas. 
Processamento de óleos essenciais e aromas. 
 
59-320 INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E INSTRUMENTAIS I (0 4 créditos) 

Apresentação das diversas instalações necessárias para o desenvolvimento de um processo industrial 
de alimentos. Balanços materiais e térmicos requeridos para o desenvolvimento de um processo industrial 
de alimentos. Balanços materiais e térmicos requeridos para o dimensionamento. Dimensionamento 
básico e definição dos equipamentos e materiais aplicáveis às instalações com tubulações, válvulas, 
purgadores, filtros, suportes, cifões, flanges, retentores e isolamentos térmicos e acústicos. Elementos de 
aparelho de medição e controle. Especificação geral e normas técnicas. 
 
59-321 INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E INSTRUMENTAIS II ( 04 créditos) 
 Instalações hidráulicas, ar comprimido, vácuo, gases, transporte de fluídos e de sólidos (transporte 
pneumático, e outros). Câmara frigorífica: construção e isolamento. Instalações de geradores e turbinas a 
vapor. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

QUADRO DE DISCIPLINAS DO DEPARTAMENTO DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

DISCIPLINAS COM EMENTAS REVISADAS  

CÓD. DISCIPLINAS C.H. CR. PRÉ-REQ. 
CURSO EM 

QUE É 
OFERECIDA  

RESOLUÇÃO 

50-101 Análise de Alimentos (Sensorial) 45 03  EGA, TLA 006/CAEn/99 

50-103 
Análise de Alimentos 
(Bromatologia) 

75 05 
24-163 
50-102 

EGA, NUT 006/CAEn/99 

50-106 Processos Tecnológicos I 60 04 
50-102 
50-104 
50-105 

EGA 006/CAEn/99 

50-111 
Higiene, Legislação de 
Alimentos e Segurança do 
Trabalho 

60 04  EGA, TLA 006/CAEn/99 

50-114 Estágio Supervisionado 330 22 3.800 h/a EGA 006/CAEn/99 

50-118 
Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

45 03  TLA 006/CAEn/99 

50-121 
Instalações Industriais e 
Instrumentais 

45 03  EGA, TLA 006/CAEn/99 

50-124 Estradas Vicinais 60 04  EGR 009/CAEN/00 

50-125 
Projeto de Construções Rurais e 
Ambiência 

45 03  EGR 009/CAEN/00 

50-126 Projeto de Máquinas Agrícolas 45 03  EGR 009/CAEN/00 

50-138 Edafologia 60 04  TAG 563/CUN/03 

50-140 
Manejo de Insetos em Sistemas 
Agrícolas 

60 04 10-370 TAG 563/CUN/03 

50-141 
Gerenciamento e Uso de 
Recursos Hídricos 

60 04 10-230 TAG, TPS 563/CUN/03 

50-146 Apicultura 30 02  TAG 563/CUN/03 

50-147 
Bovinocultura de Corte e de 
Leite 

60 04 
50-139 
50-145 

TAG 563/CUN/03 



 

  

50-153 Suinocultura e Avicultura 60 04  TAG 563/CUN/03 

50-154 Criações Alternativas 60 04  TAG 563/CUN/03 

50-161 Manejo de Doenças de Plantas 60 04 10-370 TAG 563/CUN/03 

50-162 
Manejo de Plantas Invasoras em 
Sistemas Agrícolas 

60 04 10-370 TAG, TPS 563/CUN/03 

50-163 
Biodinâmica, Manejo e 
Conservação do Solo 

60 04  TAG 563/CUN/03 

50-167 
Certificação de Produtos 
Agropecuários 

30 02  TAG 563/CUN/03 

50-169 Agroindústria 30 02  TAG 563/CUN/03 

50-171 Tecnologia dos Alimentos  A 90 06 20-234 FAR 
973/CUN/06 
 

50-173 Bromatologia 60 04 
10-379 
20-234 

FAR 
973/CUN/06 
 

50-174 
Controle de Qualidade em 
Alimentos 

30 02 
10-379 
20-236 

FAR 
973/CUN/06 
 

50-175 
Introdução a Engenharia de 
Alimentos  A 

30 02  EGA 717/CUN/04 

50-176 
Fundamentos em Engenharia de 
Alimentos I 

30 02  EGA 717/CUN/04 

50-177 
Fundamentos em Engenharia de 
Alimentos II 

30 02  EGA 717/CUN/04 

50-178 Microbiologia de Alimentos 75 05 20-241 EGA, NUT 717/CUN/04 

50-179 Nutrição 45 03  EGA 717/CUN/04 

50-180 Matérias Primas Alimentícias - A 45 03  EGA 717/CUN/04 

50-181 Bioquímica de Alimentos - A 75 05 24-163 EGA 717/CUN/04 

50-182 Processos Tecnológicos II - A 60 04 
50-178 
50-181 
50-103 

EGA 717/CUN/04 

50-183 Processos Tecnológicos III - A 45 03 
50-178 
50-181 
50-103 

EGA 717/CUN/04 

50-184 Processos Tecnológicos IV - A 45 03 
50-178 
50-181 
50-103 

EGA 717/CUN/04 



 

  

50-185 Materiais e Embalagens - A 45 03  EGA, TLA 717/CUN/04 

50-186 Trabalho De Graduação I 30 02 2000 h/a cursadas EGA 717/CUN/04 

50-187 Trabalho De Graduação II 30 02 50-186 EGA 717/CUN/04 

50-188 
Tecnologia de Processos 
Enzimáticos  A 

30 02 39-187 EGA 717/CUN/04 

50-189 
Tecnologia De Processos 
Fermentativos 

30 02 39-187 EGA, TPS 717/CUN/04 

50-190 Microbiologia Industrial 30 02 20-241 EGA 717/CUN/04 

50-191 
Propriedades Físicas e Químicas 
de Alimentos 

30 02 
39-164 
39-167 

EGA 717/CUN/04 

50-192 
Alimentos de Origem Animal 
Fermentados e Maturados 

30 02 
50-181 
50-178 
50-182 

EGA 717/CUN/04 

50-193 
Aditivos e Coadjuvantes na 
Indústria de Alimentos 

30 02 

50-106 
50-182 
50-183 
50-184 

EGA 717/CUN/04 

50-194 
Análise Instrumental para 
Engenharia de Alimentos 

30 02 15-254 EGA 717/CUN/04 

50-195 Toxicologia de Alimentos - A 30 02 50-103 EGA, NUT 717/CUN/04 

50-196 
Engenharia Genética Aplicada a 
Alimentos 

30 02 20-241, 50-180 EGA  

50-199 Armazenamento de Produtos 
Agrícolas 45 03  

EGR 
 

50-200 Tecnologia de Pós Colheita e 
Secagem de Produtos Agrícolas 60 04  

EGR 
 

50-203 Máquinas e Mecanização 
Agrícola 30 02  

TAG 
TPS  

50-204 Nutrição Animal I 
60 04  

TAG 
 

50-205 Olericultura 
60 04  

TAG 
 

50-206 Fruticultura 
60 04  

TAG 
 

50-207 Cultivo de Plantas Potenciais I 
30 02  

TAG 
 



 

  

50-208 Forragicultura I 
60 04  

TAG 
 

50-209 Ovinocultura e Caprinocultura I 
60 04  

TAG 
 

50-210 Agrossivicultura I 
60 04  

TAG 
 

50-211 Cultivo de Plantas Potenciais II 
30 02  

TAG 
 

50-212 Geografia Agrícola e Gestão 
Ambiental I 60 04  

TAG 
 

50-213 Agrometeorologia 
30 02  

TAG 
 

50-214 Aqüacultura 
45 03  

TAG 
AGR  

50-215 Projeto I 
60 04  

TPS 
1003/CUN/07 

50-216 Projeto II 
60 04  

TPS 
1003/CUN/07 

50-217 Manejo de Irrigação da Cana e 
Controle de Pragas 60 04  

TPS 
1003/CUN/07 

50-218 Culturas Agrícolas de Interesse 
Sucroalcooleiro 45 03  

TPS 
1003/CUN/07 

50-219 Projeto III 
75 05  

TPS 
1003/CUN/07 

50-220 Projeto IV 
60 04  

TPS 
1003/CUN/07 

50-221 Seminário de Avaliação e 
Divulgação do Projeto 30 02  

TPS 
1003/CUN/07 

50-224 Introdução à AGR 
30 02  

AGR 
1045/CUN/07 

50-225 Fisiologia Animal 
45 03  

AGR, TLA 
 

50-226 Bromatologia 
30 02  

AGR 
1045/CUN/07 

50-228 Máquinas Agrícolas I 
45 03  

AGR 
1045/CUN/07 

50-229 Máquinas e Equipamentos 
Agrícolas II A 45 03  

AGR 
1045/CUN/07 

50-230 Hidráulica e Hidrologia 
60 04  

AGR 
1045/CUN/07 



 

  

50-231 Irrigação e Drenagem Agrícola I 
45 03  

EGR 
AGR  

50-232 Irrigação e Drenagem Agrícola II 
A 60 04  

EGR 
AGR  

50-233 Técnica das Plantas I A 
30 02  

AGR 
1045/CUN/07 

50-234 Técnica das Plantas I B 
30 02  

AGR 
1045/CUN/07 

50-235 Tecnologia de Pós Colheita I 
60 04  

EGR 
AGR  

50-236 Tecnologia de Pós Colheita II 
60 04  

AGR 
1045/CUN/07 

50-237 Produção e Tecnologia de 
Sementes 45 03  

AGR 
1045/CUN/07 

50-238 Zootecnia IV 
45 03  

AGR 
1045/CUN/07 

50-239 Zootécnica V 
45 03  

AGR 
1045/CUN/07 

50-240 Construções Rurais 
60 04  

AGR 
1045/CUN/07 

50-242 Tecnologia de Produtos de 
Origem Vegetal 45 03  

AGR 
TLA  

50-243 Tecnologia de Produtos de 
Origem Animal 45 03  

AGR 
TLA  

50-244 Uso e Tratamento de Resíduos 
Agrícolas 45 03  

EGR 
AGR  

50-245 Silvicultura 
30 02  

AGR 
1045/CUN/07 

50-246 Paisagismo, Floricultura, Parque 
e Jardins 30 02  

AGR 
1045/CUN/07 

50-247 Trabalho de Graduação 
30 02  

EGR 
AGR  

50-248 Plantas Forrageiras I 
60 04  

AGR 
1045/CUN/07 

50-250 Zootecnia VII (Apicultura) 
45 03  

AGR 
1045/CUN/07 

50-251 Zootecnia VIII (Ovinocultura) 
45 03  

AGR 
1045/CUN/07 

50-252 Zootecnia IX (Piscicultura) 
45 03  

AGR 
1045/CUN/07 



 

  

50-253 Fundamentos de Engenharia 
Agrícola 30 02  

EGR 
 1066/CUN/07 

50-254 Defesa dos Sistemas Agrícolas I 
A 30 02  

EGR 
 1066/CUN/07 

50-255 Defesa dos Sistemas Agrícolas II 
A 30 02  

EGR 
 1066/CUN/07 

50-256 Defesa dos Sistemas Agrícolas 
III A 30 02  

EGR 
 1066/CUN/07 

50-257 Culturas Agrícolas I A 
45 03  

EGR 
 1066/CUN/07 

50-258 Culturas Agrícolas II A 
45 03  

EGR 
 1066/CUN/07 

50-259 Construções Rurais II A 
60 04  

EGR 
 1066/CUN/07 

50-260 Tecnologia Pós Colheita II A 
30 02  

EGR 
 1066/CUN/07 

50-261 Tecnologia de Pós Colheita III 
30 02  

EGR 
 1066/CUN/07 

50-262 Tecnologia de Pós Colheita IV 
30 02  

EGR 
 1066/CUN/07 

50-263 Ambiência da Produção de 
Pequenos Animais 45 03  

EGR 
 1066/CUN/07 

50-264 Ambiência da Produção de 
Grandes Animais 45 03  

EGR 
 1066/CUN/07 

50-265 Introdução à Tecnologia de 
Laticínios 30 02  

TLA 
1058/CUN/07 

50-266 Projeto I 
30 02  

TLA 
1058/CUN/07 

50-267 Projeto II 
90 06  

TLA 
1058/CUN/07 

50-268 Projeto III 
120 08  

TLA 
1058/CUN/07 

50-269 Projeto IV 
120 08  

TLA 
1058/CUN/07 

50-270 Projeto V 
120 08  

TLA 
1058/CUN/07 

50-271 Tratamento de Efluentes da 
Indústria de Alimentos 60 04  

TLA 
1058/CUN/07 

50-272 Tecnologia do Leite e Derivados 
75 05  

TLA 
1058/CUN/07 



 

  

50-273 Controle de Qualidade na 
Indústria de Alimentos 45 03  

TLA 
1058/CUN/07 

50-274 Seminário de Avaliação e 
Divulgação do Projeto A 90 06  

TLA 
1058/CUN/07 

50-276 Química de Laticínios 
30 02  

TLA 
1058/CUN/07 

50-277 Higiene e Prevenção 
45 03  

TLA 
1058/CUN/07 

50-278 Análise Bromatológica de Leite e 
Derivados 60 04  

TLA 
1058/CUN/07 

50-279 Tópicos Especiais em 
Conservação de Alimentos 30 02  

EGA 
NUT  

50-280 Aquacultura A 
60 04  

BIO L 
 

50-281 Aquacultura II A 
30 02  

TAG 
 

50-282 Estágio Supervisionado I 
150 10  

TLA 
1058/CUN/07 

50-283 Estágio Supervisionado II 
150 10  

TLA 
1058/CUN/07 

54-187 Experimentação Agrícola 45 03  EGR 121/CUN/98 

54-209 Fundamentos de Zootecnia 45 03  EGR, TLA 121/CUN/98 

54-211 Nutrição Animal 45 03  
EGR, TLA, 
AGR 

121/CUN/98 

54-222 Fertilidade do Solo 
60 04  

TPS 
1003/CUN/07 

54-223 Conservação do Solo 
60 04  

TPS 
1003/CUN/07 

54-247 Zootecnia I-A 45 03 54-211 EGR, AGR 121/CUN/98 

54-248 Zootecnia II-A 45 03 54-211 
EGR, TLA, 
AGR 

121/CUN/98 

54-249 Zootecnia III-A 45 03 54-211 EGR 121/CUN/98 

54-265 Extensão Rural 60 04  EGR, TPS 121/CUN/98 

54-278 Técnicas das Plantas I 60 04 24-112 EGR 121/CUN/98 



 

  

54-279 Técnicas das Plantas II 45 03 24-112 EGR 121/CUN/98 

54-280 
Processamento dos Produtos 
Agrícolas 

45 03  EGR 121/CUN/98 

54-282 Técnicas das Plantas III 45 03 24-112 EGR, AGR 121/CUN/98 

54-283 Culturas Agrícolas I 60 04  EGR, AGR 121/CUN/98 

54-284 Culturas Agrícolas II 60 04  EGR, AGR 121/CUN/98 

54-286 Gestão Ambiental 45 03 - EGR 121/CUN/98 

54-287 Climatologia Agrícola 45 03  EGR, TPS 121/CUN/98 

54-302 Defesa de Sistemas Agrícolas I 60 04  EGR, AGR 121/CUN/98 

54-303 Defesa de Sistemas Agrícolas II 60 04  EGR, AGR 121/CUN/98 

54-304 Defesa de Sistemas Agrícolas III 60 04  EGR, AGR 121/CUN/98 

54-309 Biodinâmica do Solo 45 03  EGR 121/CUN/98 

54-310 
Introdução a Engenharia 
Agrícola 

45 03  EGR 121/CUN/98 

54-311 Solos Agrícolas I 60 04  EGR, AGR 121/CUN/98 

54-312 Solos Agrícolas II 60 04  EGR, AGR 121/CUN/98 

54-313 Solos Agrícolas III 60 04  EGR, AGR 121/CUN/98 

54-401 Plasticultura e Hidropônia 45 03  EGR, AGR 121/CUN/98 

54-404 Cadeias Agroindustriais 45 03  
EGR, TLA, 
TPS 

121/CUN/98 

58-110 Eletrificação Rural 45 03 38-109 EGR 121/CUN/98 

58-200 
Introdução a Energia na 
Agricultura 

60 04  EGR, TPS 121/CUN/98 

58-259 Construções Rurais I 60 04  EGR 121/CUN/98 



 

  

 
 

58-260 Construções Rurais II 45 03 58-259 EGR 121/CUN/98 

58-308 Irrigação e Drenagem I 45 03 58-310 EGR 121/CUN/98 

58-309 Irrigação e Drenagem II 45 03 58-308 EGR 121/CUN/98 

58-310 Engenharia de Água e Solo 60 04  EGR, TPS 121/CUN/98 

58-520 
Seminários de Sistemas 
.Agrícolas I 

15 01  EGR 121/CUN/98 

58-555 Estágio Prático Profissional 300 20 180 cr EGR, AGR 121/CUN/98 

59-182 
Máquinas e Equipamentos 
Agrícolas  I 

60 04  EGR 121/CUN/98 

59-183 
Máquinas e Equipamentos 
Agrícolas II 

60 04 59-182 EGR 121/CUN/98 



 

  

EMENTAS OFERECIDAS 
 
 
50-101 ANÁLISE DE ALIMENTOS (SENSORIAL)  (03 créditos) 
         Os órgãos dos sentidos e a percepção sensorial; Limites mínimos de sensibilidade; Amostra e seu 
preparo; Laboratório e equipamentos; Métodos Sensoriais; Questionários; Correlação entre análise 
sensorial e análise geológica dos alimentos; Delineamentos estatísticos e experimentais; Estudos de 
aceitação pelo Consumidor; Seleção de equipe de provadores. 
 
50- 103 ANÁLISE DE ALIMENTOS (BROMATOLOGIA) (05 cré ditos) 
 Controle de qualidade na indústria de alimentos; Métodos instrumentais de análise; Análise de 
produtos da indústria de alimentos e bebidas; Legislação sobre Alimentos; Normas técnicas relativas a 
alimentos e bebidas; Amostragem e preparo de amostras; Determinação química e física dos constituintes 
principais (umidade, conteúdo mineral, proteínas, lipídios, fibras, sais minerais e vitaminas); Acidez e 
pH; Contaminantes; Micotoxinas; Pesticidas e Outros; Refratometria; Densitometria; Métodos avançados 
de análise de alimentos e cromatografia, espectroscopia, etc. 
 
50-106  PROCESSOS TECNOLÓGICOS I  (04 créditos) 
 Processos biotecnológicos. Desenvolvimento de processos fermentativos. Tecnologia de produção 
de: Cervejas, vinhos, aguardentes e similares; Bebidas destiladas; Fermentação acética, lácticas e 
correlatas; Tecnologia da fabricação de bebidas não alcoólicas, bebidas refrescantes e estimulantes, 
bebidas não carbonatadas e carbonatadas. 
 
50-111 HIGIENE, LEGISLAÇÃO DE ALIMENTOS E SEGURANÇA  DO TRABALHO (04 
créditos) 
 Higiene industrial; Agentes e processos de limpeza e sanitização; Controle sanitário da 
contaminação; Terminologia dos detergentes; Estudo do uso de aditivos e coadjuvantes em 
processamento de alimentos em geral; Importância tecnológica funcional, nutricional e legislação dos 
mesmos; Estudos das medidas de prevenção de acidentes de trabalho; Normas de segurança; CIPAIS; 
Proteção contra incêndios, Primeiros socorros. 
 
50-114 ESTÁGIO SUPERVISIONADO (22 créditos) 
 Esclarecer ao aluno quanto: à elaboração de relatórios de estágio, elaboração de curriculum viate; 
Relacionamento entre o aluno e a indústria; Seleção de candidatos para uma vaga; Entrevista: O início das 
atividades como profissional, atuação do profissional Engenheiro de Alimentos, conforme 
regulamentação do CONFEA, Organização das associações, sindicatos e conselhos profissionais; 
Legislação profissional. 
 
50-118 DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS (03 créditos) 
 Concepção, formulação, processamento e embalagem de um novo produto alimentar considerando 
em cada etapa, circunstâncias e condicionamentos de natureza técnica e econômica. Princípios e bases 
para o exercício da criatividade e inovação serão revistos, dando ênfase às peculiaridades que envolvem a 
promoção distribuição e aceitabilidade de novos alimentos industrializados no mercado. 
 
50-121 INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E INSTRUMENTAIS (03 créditos) 
 Apresentação das diversas instalações necessárias para o desenvolvimento de um processo 
industrial de alimentos. Balanços materiais e térmicos requeridos para o desenvolvimento de um processo 
industrial de alimentos. Balanços materiais e térmicos requeridos para o dimensionamento. 
Dimensionamento básico e definição dos equipamentos e materiais aplicáveis às instalações com 
tubulações, válvulas, purgadores, filtros, suportes, sifões, flanges, retentores e isolamentos térmicos e 
acústicos. Elementos de aparelho de medição e controle. Custos de equipamentos, instalações e mão-de-
obra. Especificação geral e normas técnicas. 
 



 

  

50-124 ESTRADAS VICINAIS (04 créditos) 
 Importância e função das estradas no desenvolvimento rural. Estudo de viabilidade técnica e 
econômica. Classificação das estradas. Reconhecimento topográfico. Exploração. Projeto de estradas. 
Construção da infra-estrutura. Drenagem, revestimento e conservação. Construção de bueiros e pontes de 
madeira de pequeno porte. 
 
50-125 PROJETO DE CONSTRUÇÕES RURAIS E AMBIÊNCIA (03 créditos) 
 Instalações para bovinos (gado leiteiro e de corte), suínos, aves, ovinos, eqüinos, coelhos. Outras 
instalações. 
 
50-126 PROJETO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (03 créditos) 
 Desenvolvimento metodológico do projeto. Representação e comunicação no projeto. Processos 
de fabricação. Materiais de construção mecânica. Projeto mecânico. 
 
50-138 EDAFOLOGIA (04 créditos)  
 Conceitos de solo; geoecossistemas. Propriedades químicas e propriedades físicas do solo. 
Morfologia do solo: reconhecimento e descrição do solo a campo. Noções de geologia e mineralogia. 
Fatores e processos de formação do solo. Classificação de solos. Levantamento pedológico: 
procedimentos, uso de mapas de solos. Classificação interpretativa de solos uso agrícola e outros fins. 
 
50-140 MANEJO DE INSETOS EM SISTEMAS AGRÍCOLAS (04 créditos) 
 Princípios básicos da entomologia. Importância e distribuição dos insetos de interesse 
agrozootécnico. Caracterização das principais ordens de importância para a agricultura e para a pecuária. 
Relação inseto-planta. Relação inseto-animal. Comportamento social dos insetos. Danos e métodos de 
controle. Manejo integrado de pragas. 
 
50-141 GERENCIAMENTO E USO DE RECURSOS HÍDRICOS (04 créditos) 
 Noções de hidráulica e hidrologia. Relação Solo-água-planta. Gerenciamento dos recursos 
hídricos. Seleção de métodos de disponibilização de água para as plantas. Características, 
dimensionamento, manejo e eficiência dos métodos de irrigação por aspersão, gotejamento, inundação e 
aspersão. Fundamentos de drenagem agrícola. 
 
50-146 APICULTURA (02 créditos) 
 Introdução ao estudo da apicultura. Morfologia e biologia das abelhas melíferas. Povoamento de 
apiários. Instalações e equipamentos em apicultura. Manejo das abelhas. Classificação das abelhas. 
Produtos elaborados pelas abelhas e polinização. Higiene e profilaxia em apicultura. Alimentos e 
alimentação das abelhas. 
 
50-147 BOVICULTURA DE CORTE E DE LEITE (04 créditos) 
 Panorama da pecuária de corte. Raças bovinas de corte. Exterior dos bovinos de corte. Manejo, 
alimentação, mineralização, instalações, higiene e profilaxia. 
 
50-153 SUINOCULTURA E AVICULTURA (04 créditos) 
 Introdução ao estudo da suinocultura e avicultura. Raças de suínos e aves e suas aptidões. Manejo. 
Instalações na suinocultura e avicultura. Alimentação de suínos e aves. Higiene e profilaxia em 
suinocultura e avicultura. 
 
50-154 CRIAÇÕES ALTERNATIVAS (04 créditos) 
 Conceitos e características de animais (animais, aves) para criação alternativa. Animais com 
potencial de criação econômica. Espécies, manejo, alimentação, reprodução, instalações, sanidade. 
Preparo para o mercado e comercialização. Legislação. 
 
50-161 MANEJO DE DOENÇAS DE PLANTAS (04 créditos) 



 

  

 Introdução ao estudo da fitopatologia. Principais agentes causais de doenças. Ciclo das relações  
patógeno-hospedeiro-ambiente. Sintomatologia e diagnose. Epidemiologia, controle e manejo de doenças. 
Biotecnologia e fitopatologia. Classificação das doenças segundo a interferência nos processos 
fisiológicos da planta. Fungicidas. 
 
50-162 MANEJO DE PLANTAS INVASORAS EM SISTEMAS AGRÍCOLAS (04 créditos) 
 Biologia de plantas invasoras. Interferência de plantas invasoras em plantas cultivadas. Métodos 
de controle de plantas invasoras. Alelopatia. Herbicidas.  
 
50-163 BIODINÂMICA, MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO (0 4 créditos) 
 Introdução e importância da biologia e microbiologia do solo. Ciclo do carbono, decomposição de 
matéria orgânica, formação de húmus. Ciclo do nitrogênio: mineralização, nitrificação, desnitrificação, 
imobilização e fixação de nitrogênio atmosférico. Transformações microbianas do fósforo, enxofre, ferro, 
manganês, potássio e metais pesados. Microbiologia da rizosfera. Hidrologia de superfície, erosão e 
conservação do solo e da água. Impactos ambientais e econômicos da erosão do solo. Práticas de controle 
da erosão do solo. Planejamento de uso do solo. Levantamento e planejamento conservacionista. Manejo 
de agroecossistemas em propriedade agrícola e em microbacia hidrográfica. 
 
50-167 CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (02 créditos) 
 A certificação de produtos agropecuários. Rastreabilidade de produtos agropecuários. Programa de 
certificação e qualidade de alimentos. Estrutura necessária e setores envolvidos. Acordos multilaterais. 
Legislação. 
 
50-169 AGROINDÚSTRIA (02 créditos) 
 A agroindústria na economia regional. Tipos de agroindústrias. Legislação. Instalações 
agroindustriais. Matéria prima para a agroindústria. Implicações gerais na transformação de produtos. 
Mercado e comercialização. 
 
50-171 TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS A (06 créditos) 
 Estudo da obtenção higiênica, transporte, composição química, processos de conservação, 
tecnologias de elaboração de produtos: do leite, da carne, das frutas e cereais. 
 
50-173 BROMATOLOGIA (04 créditos) 
 Conceito e importância da bromatologia, análise fisico-química e estudo nutricional dos 
constituintes fundamentais dos alimentos: glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas, minerais, água, estudo 
químico e nutricional dos constituintes secundários dos alimentos: enzimas, corantes, constituintes que 
afetam o sabor, o aroma, conservantes e aditivos químicos, amostragem e preparo de amostras em análise 
de alimentos, composição e classificação dos alimentos, bebidas alcoólicas, não-alcoólicas e estimulantes, 
legislação de alimentos.. 
 
50-174 CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS (02 crédi tos) 
 Estudo sobre qualidade total, análises fisíco-quimicas aplicadas na matéria-prima e produto 
processado, ferramentas de controle de qualidade. 
 
50-175  INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE ALIMENTOS  A (02  créditos) 

O caráter interdisciplinar do Currículo do Curso de Engenharia de Alimentos. O papel do 
Engenheiro de Alimentos na indústria e instituições de pesquisa. Áreas de atuação do Engenheiro de 
Alimentos. Postura do Engenheiro de Alimentos com relação à sociedade e ao mercado de trabalho. 
 
50-176  FUNDAMENTOS EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS I (0 2 créditos) 

Introdução aos princípios tecnológicos utilizados na preservação dos alimentos. Apresentação de 
fluxogramas de produção de diversos produtos alimentícios, inserindo a participação do engenheiro de 
alimentos no processo de produção. Operações de pré-processamento de alimentos. 



 

  

 
50-177  FUNDAMENTOS EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS II ( 02 créditos) 

Industrialização de alimentos pelo uso de métodos físicos, químicos e biológicos. Conservação de 
alimentos pelo uso do calor, frio, sal, açúcar, defumação, aditivos, fermentação e radiação. 
 
50-178  MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS (05 créditos) 

Importância dos microrganismos nos alimentos. Grupos de bactérias importantes em bacteriologia 
de alimentos. Microrganismos indicadores. Microrganismos patogênicos de importância em alimentos. 
Fatores intrínsecos e extrínsecos que controlam o desenvolvimento microbiano. Alterações químicas 
causadas por microrganismos. Princípios gerais de conservação dos alimentos. Deterioração microbiana 
de alimentos. Critérios microbiológicos para avaliação da qualidade de alimentos. Programas de controle 
de qualidade. Perspectivas de uso de engenharia genética em microrganismos. 
 
50-179  NUTRIÇÃO (03 créditos) 

Princípios de Nutrição e de Alimentos. Necessidades energéticas, plásticas,  (proteínas,vitaminas e 
minerais) do organismo. A variabilidade das quotas de nutrientes por faixa etária e em situações 
patológicas. 
 
50-180  MATÉRIAS PRIMAS ALIMENTÍCIAS A (03 créditos ) 

Nomenclatura dos produtos agropecuários; Agroquímicos; Armazenamento de grãos; Micotoxinas; 
Matérias primas de origem vegetal; Propriedades fisiológicas físicas, químicas e mecânicas; 
Características agronômicas das culturas, cultivo, colheita, transporte, armazenamento, comercialização e 
aproveitamento industrial; Obtenção de matérias primas de origem animal; classificação comercial; 
produção, transporte, armazenagem e aproveitamento industrial. 
 
50-181 BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS  A  (05 créditos) 

Estudo nos alimentos da atividade de água, escurecimento não enzimático e enzimático, enzimas, 
oxidação lipídica, bioquímica da maturação das frutas, bioquímica da carne e sistema coloidal. 
 
50-182 PROCESSOS TECNOLÓGICOS II  A (04 créditos) 

Estudo da obtenção higiênica, transporte, composição química, processos de conservação, 
tecnologias de elaboração de produtos, controle de qualidade e alterações do leite e da carne e de seus 
derivados. 
 
50-183 PROCESSOS TECNOLÓGICOS III  A (03 créditos) 

Processos para obtenção de farinhas: Operações e equipamentos; Processamento de pães, biscoitos e 
pastas alimentícias; Processo de fabricação de óleos e gorduras vegetais, refino; Hidrogenação; 
Margarinas, farelos alimentícios de oleaginosas. 
 
50-184  PROCESSOS TECNOLÓGICOS IV A (03 créditos) 

Processamento para conservas de frutas e hortaliças. Processamento de frutas cristalizadas. 
Desidratação de frutas e hortaliças. Congelamento de frutas e hortaliças. Produção de geléias e doces em 
pastas. Processamento de balas e chocolate. 
 
50-185 MATERIAIS E EMBALAGENS A (03 créditos) 
 Introdução (histórico, conceitos e funções) Elementos de ciências dos materiais; Tecnologia e 
materiais utilizados em instalações e equipamentos e suas funções na preservação dos alimentos; 
Embalagens plásticas; Embalagens flexíveis (laminadas, simples e múltiplas); Embalagens metálicas; 
Recipientes de vidro; Embalagens celulósicas; Vácuo; Adesivo; Aerosóis; Controle de qualidade dos 
materiais e das embalagens; Máquinas e equipamentos; Planejamento e legislação. 
 
50-186  TRABALHO DE GRADUAÇÃO I (02 créditos) 



 

  

Desenvolvimento de trabalho de pesquisa individual sob orientação de um docente do Curso de 
Engenharia de Alimentos, constando de desenvolvimento teórico e prático sobre um tema específico da 
área de Engenharia de Alimentos.  
 
50-187 TRABALHO DE GRADUAÇÃO II (02 créditos) 
Desenvolvimento de trabalho de pesquisa individual sob orientação de um docente do Curso de 
Engenharia de Alimentos, constando de desenvolvimento teórico e prático sobre um tema específico da 
área de Engenharia de Alimentos.  
 
50-188 TECNOLOGIA DE PROCESSOS ENZIMÁTICOS A (02 créditos) 
 Enzimas: Conceituação e Classificação. Obtenção de enzimas de interesse para a indústria de 
alimentos. Técnicas de extração e purificação de enzimas. Métodos de determinação da atividade 
enzimática. Técnicas de imobilização de enzimas. Utilização de enzimas para o processamento de 
alimentos. 
 
50-189 TECNOLOGIA DE PROCESSOS FERMENTATIVOS (02 créditos) 
 Tipos de fermentação e fermentadores. Modos de operação de biorreatores. Pré e pós-tratamentos: 
esterilização e assepsia industrial. Recuperação de produtos. Monitoramento de processos: Introdução a 
técnicas de controle e modelagem de processos fermentativos. Aplicações de processos fermentativos na 
indústria de alimentos: fermentação alcoólica, acética, cítrica e láctica. Produção de aminoácidos, 
vitaminas, polissacarídeos e biomassa. 
 
50-190 MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL (02 créditos) 
 Classificação dos microrganismos de importância industrial. Nutrição, crescimento e metabolismo 
microbiano. Técnicas de manutenção de microrganismos. Melhoramento genético de microrganismos 
industriais. Seleção e aplicação de microrganismos na produção de biocompostos e no tratamento e 
aproveitamento de resíduos. Controle de microrganismos na indústria de alimentos. 
 
50-191 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DE ALIMENTOS  (02 créditos) 
 Métodos experimentais e de previsão de propriedades físicas de alimentos e embalagens: atividade 
de água, difusibilidade da água, isoterma de sorção, temperatura de transição vítrea, diagrama de estados, 
propriedades térmicas e reológicas. Transformações químicas em alimentos correlacionadas com a cor, 
textura e aroma dos mesmos. Natureza e propriedades dos compostos responsáveis pela cor e sabor dos 
alimentos. Mecanismos e fatores que influem na perda de cor e sabor durante processamento e estocagem 
de alimentos.  
 
50-192 ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL FERMENTADOS E MAT URADOS (02 créditos) 
 Ocorrência, metabolismos e características das bactérias lácticas e representantes da família 
Micrococcaceae. Importância no processamento de alimentos de origem animal (carne, leite e derivados). 
Uso de cultura iniciadora em alimentos.  
 
50-193 ADITIVOS E COADJUVANTES NA INDÚSTRIA DE ALIM ENTOS (02 créditos) 
 Estudo da síntese e aplicação de aditivos e coadjuvantes em processamento de alimentos em geral. 
Importância tecnológica, funcional e nutricional deles. 
 
50-194 ANÁLISE INSTRUMENTAL PARA ENGENHARIA DE ALIM ENTOS (02 créditos) 
 Amostragem e preparo de amostra em análise de alimentos. Confiabilidade dos resultados. 
Métodos de análise de alimentos por cromatografia, espectrometria de massa, fluorimetria, espectrometria 
de absorção no visível, ultravioleta e infravermelho e espectrometria de emissão e absorção atômicas. 
 
50-195 TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS A (02 créditos) 
 Fundamentos de toxicologia. Delineamento de estudos de toxicidade. Carcinogênese química. 
Compostos tóxicos naturais de origem vegetal e animal. Aditivos, pesticidas, nitrosaminas, metais tóxicos 



 

  

e micotoxinas em alimentos. Contaminantes ambientais e compostos tóxicos formados durante o 
processamento de alimentos. 
 
50-196  ENGENHARIA GENÉTICA APLICADA A ALIMENTOS (0 2 créditos) 
 DNA, RNA e síntese protéica. Genética bacteriana. Engenharia genética: vetores de clonagem, 
bancos de cDNA e DNA genômico, métodos de clonagem. Transgênicos: aplicações e riscos. 
 
50 - 199 ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (03 créditos) 
 Aspectos relacionados às unidades de armazenagem e sistemas utilizados. Sistemas de 
termometria. Dimensionamento do de silos. Tipos de aeração, finalidade e classificação. Ventiladores. 
Dimensionamento do sistema de aeração de silos. Principais fatores que afetam a qualidade. 
 
50 - 200 TECNOLOGIA DE PÓS-COLHEITA E SECAGEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (04 
créditos) 
 Aspectos relacionados às propriedades físicas e químicas, layout, teor de água, higroscopicidade, 
pré-limpeza e limpeza e secagem. Aulas práticas laboratoriais. 
 
50-203 MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (04 créditos ) 
Tratores e motores. Máquinas para uso agrícola. Fundamentos da mecanização agrícola. Análise 
econômica e operacional em mecanização agrícola. Planejamento da mecanização agrícola na 
propriedade de economia familiar. Equipamentos para a agricultura familiar. 
 
50-204 NUTRIÇÃO ANIMAL I (04 créditos) 

Princípios da nutrição animal, nutrientes, classificação dos alimentos, digestão, valor nutritivo dos 
alimentos, requerimentos nutricionais dos animais, cálculo de rações animais. 
 
50-205 OLERICULTURA (04 créditos) 

A disciplina trata da identificação das características agroeconômicas das hortaliças da estação fria 
e de estação quente cultivadas em hortas familiares e comerciais, métodos e técnicas para obtenção de 
sementes e mudas de hortaliças, bem como da implantação e manejo dos cultivos olerícolas da estação 
fria e métodos e técnicas para manejo da produção de hortaliças em estufa e as tecnologias de colheita e 
armazenamento que possibilitem a manutenção da qualidade desses produtos e o prolongamento no 
período de comercialização. 
 
50-206 FRUTICULTURA (04 créditos) 

Fruticultura básica. Botânica e fisiologia de frutíferas, métodos de propagação, implantação e 
manejo de pomares. Potencial de exploração econômica de frutíferas. Cultivo, manejo e pós-colheita das 
principais frutíferas de clima temperado, subtropical e tropical. Mercado e comercialização de frutas e 
derivados. 
 
50-207 CULTIVO DE PLANTAS POTENCIAIS I (04 créditos) 

Estudo das plantas medicinais, aromáticas e condimentares, frutíferas nativas, silvestres e 
exóticas, erva mate e plantas para chás. 
 
50-208 FORRAGICULTURA I (04 créditos) 

Produção das plantas forrageiras e pastagens. Gramíneas e leguminosas forrageiras. Cultivo e 
manejo de plantas forrageiras. Estacionalidade de produção de forrageiras. Princípios nutritivos das 
plantas forrageiras e pastagens. Conservação de forragens. Pastagens naturais e plantas forrageiras.  

 
50-209 OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA I (04 créditos ) 

Introdução ao estudo da ovinocultura e caprinocultura. Principais raças de ovinos e de caprinos. 
Produção, alimentação, sanidade, instalações e manejo. 
 



 

  

50-210 AGROSSILVICULTURA I (04 créditos) 
Definição de práticas e sistemas agroflorestais, classificação de sistemas agroflorestais e interação 

entre componentes florestais, agrícolas e/ou pastoris. Espécies da flora brasileira. Espécies introduzidas 
no Brasil. Estudo e metodologia de Diagnóstico e Desenho de Sistemas Agroflorestais. Avaliação 
biológica e econômica em sistemas agroflorestais. Otimização do uso do componente florestal na 
propriedade rural. 
 
50-211 CULTIVO DE PLANTAS POTENCIAIS II (04 crédito s) 

Estudo das flores e plantas para paisagismo, plantas com características para artesanato. 
 
50-212 GEOGRAFIA AGRÍCOLA E GESTÃO AMBIENTAL I (04 créditos) 

Geografia do espaço rural e sistemas agrários. Condicionantes ambientais na organização do 
espaço rural. Estruturas e características fundiárias. Complexos agroindustriais e políticas agropecuárias. 
Planejamento e desenvolvimento ambiental. Noções de sistemas de informações geográficas. Análise 
espacial. Noções de modelagem de dados geográficos. 
 
50-213 AGROMETEOROLOGIA (02 créditos) 

Dinâmica dos movimentos atmosféricos. Circulação atmosférica da América do Sul. O clima do 
Rio Grande do Sul. Fenômenos meteorológicos. El Nino e La Nina. Micrometeorologia. Potencialidades e 
riscos climáticos. Previsões climáticas. Zoneamentos agroclimáticos. Métodos para minimizar fenômenos 
meteorológicos adversos. Ambientes controlados. 
 
50-214 AQÜACULTURA (03 créditos) 

Espécies e produções em diferentes países; princípios gerais para a produção de organismos 
aquáticos; condições fundamentais na produção de organismos aquáticos, alimentação: natural e artificial; 
utilização de mananciais de água, sistemas criatórios; sistemas de produção; controle de predadores e 
invasores; doenças dos peixes. 
 
50-215 PROJETO I (04 créditos) 
Elaboração de Projeto prático a ser desenvolvido ao longo do curso, em propriedades rurais  ou outra 
organização agroindustrial, tais como usinas de álcool e açúcar, micro-destilarias, empresas agrícolas, 
empresas prestadoras de serviços para o meio rural, cooperativas agrícolas, instituições públicas ou 
privadas dedicadas à pesquisa ou extensão rural, prefeituras e demais instituições que desenvolvam 
atividades em áreas afins no Curso de Tecnólogo em Produção Sucroalcooleira 
 
50-216  PROJETO II (04 créditos) 
Coleta e organização de dados do projeto estruturado no semestre anterior. Implantação do projeto. 
 
50-217 MANEJO DE IRRIGAÇÃO DA CANA E CONTROLE DE PR AGAS (04 créditos) 
Manejo de irrigação, fases do ciclo sensível à irrigação, avaliação do desempenho dos sistemas de 
irrigação, pragas da cana-de-açúcar, produção e manejo de inimigos naturais de pragas da cana-de-açúcar. 
 
50-218 CULTURAS AGRÍCOLAS DE INTERESSE SUCROALCOOLEIRO (03 créditos) 
Culturas Sucroalcooleiras: cana-de-açúcar, milho, arroz, mandioca e outros. 
 
50-219 PROJETO III (05 créditos) 
Desenvolvimento do projeto nas usinas, micro-destilarias, ou outras propriedades rurais e organizações 
agroindustriais afins, sendo uma seqüência da operacionalização do projeto implantado nos semestres 
anteriores. Fase de implementação e acompanhamento. 
 
50-220 PROJETO IV (04 créditos) 
Conclusão do Projeto. Elaboração do Relatório final. 
 



 

  

50-221 SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJE TO (02 créditos) 
A disciplina consta de seminário, no qual o aluno torna público o trabalho prático ou projeto desenvolvido 
ao longo do curso, nas usinas, microdestilarias, propriedades rurais ou outras formas de organização. 
 
50-224 INTRODUÇÃO A AGRONOMIA (02 créditos) 
Traçar o panorama do campo de atuação do agrônomo e suas diversas formas de exercício profissional.  
 
50-225 FISIOLOGIA ANIMAL (03 créditos) 
Aspectos da fisiologia do sistema respiratório, excretor e digestório. Mecanismos fisiológicos 
apresentados dos diferentes animais, principalmente os vertebrados.  
 
50-226 BROMATOLOGIA (02 créditos) 
Estudos das alterações, adulterações, amostragens e qualidade dos alimentos. Preparo e titulação de 
soluções. Matéria seca e mineral. Proteína bruta, lipídeos, carboidratos, extrato etéreo, fibra bruta, fibra 
em detergente neutro e ácido. Determinação de cálcio e fósforo. Determinação da lignina e nitrogênio não 
protéico. 
 
50-228 MÁQUINAS AGRÍCOLAS I (03 créditos) 

Fundamentos da mecanização agrícola. Motores e tratores agrícolas. Máquinas para uso agrícola.. 
Análise econômica e operacional em mecanização agrícola. Planejamento da mecanização agrícola. 
Máquinas para preparo primário do solo. 
 
50-229 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS II A (03 c réditos) 

Estudo das máquinas para semeadura, tecnologia de aplicação de agroquímicos, distribuição de 
corretivos e fertilizantes, colheita de forragens e colheita de grãos, outras máquinas agrícolas. 
 
50-230 HIDRÁULICA E HIDROLOGIA (04 créditos) 

Conceitos básicos sobre hidráulica agrícola – condutos forçados e livres. Obras hidráulica para 
transporte e contenção de água – Canais e Barragens de terra. Legislação de recursos hídricos. Ciclo 
hidrológico. Bacia hidrográfica. Relação chuva-vazão. Noções de hidrometria. 
 
50-231 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM AGRÍCOLA I (03 créditos ) 

Conhecimentos básicos de relação solo-água-clima-planta. Métodos de manejo da irrigação: 
princípios e prática. Qualidade da água para irrigação. A água na produção agrícola. Sistematização.  
 
50-232 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM AGRÍCOLA II A (04 crédi tos) 

Irrigação superficial. Irrigação pressurizada. Tópicos de fertirrigação. Drenagem de terras agrícolas 
 
50-233 TÉCNICA DAS PLANTAS I A (OLERÍCOLAS) (02 créditos) 

Principais aspectos inerentes a produção de plantas olerícolas envolvendo os aspectos econômicos, 
classificação botânica, variedades, cultivares e propagação. Solo e adubação. Tratos culturais. 
Planejamento, instalação e manejo de hortas. 
 
50-234 TÉCNICA DAS PLANTAS I B (OLERÍCOLAS) (02 créditos) 

Criar, difundir e aplicar métodos e técnicas para implantação e manejo dos cultivos olerícolas. 
Estudar as principais doenças e pragas em olerícolas, bem como o seu controle. Plasticultura e irrigação. 
Colheita, classificação e embalagem de produtos olerícolas. Noções de pós-colheita. 
 
50-235 TECNOLOGIA DE PÓS-COLHEITA I (GRÃOS) (04 créditos) 

Aspectos relacionados às propriedades físicas e químicas, layout, teor de água, higroscopicidade, 
pré-limpeza e limpeza e secagem. Aulas práticas laboratoriais. Aspectos relacionados às unidades de 
armazenagem e sistemas utilizados. Sistemas de termometria. Dimensionamento do de silos. Tipos de 
aeração, finalidade e classificação. Ventiladores. Principais fatores que afetam a qualidade. 



 

  

 
50-236 TECNOLOGIA DE PÓS-COLHEITA II (04 créditos) 

Aspectos relacionados às principais pragas dos grãos armazenados, sua biologia e métodos de 
controle (MIP). Principais fungos de pós-colheita e micotoxinas. Fatores de acidentes em unidades de 
pós-colheita, beneficiamento, padrões de comercialização e expedição. 
 
50-237 PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES (03 créditos) 

Formação da semente na planta, germinação, dormência, composição química, deterioração e vigor 
das sementes, princípios da produção de sementes com alta qualidade genética/física e fisiológica, 
maturação, colheita, secagem, beneficiamento, armazenamento, análise de sementes. 
 
50-238 ZOOTECNIA IV (AVES) (03 créditos) 
Introdução ao estudo da avicultura. Plantel avícola. Instalações e equipamentos em avicultura. Síndromes 
metabólicas. Manejo avícola. Sistema reprodutivo. Incubação artificial. 
 
50-239 ZOOTECNIA V (SUÍNOS) (03 créditos) INTRODUÇÃO GERAL AO ESTUDO DA 
SUINOCULTURA. ESTATÍSTICAS GERAIS.  

Histórico e raças suínas. Instalações e equipamentos. Manejo. Nutrição e alimentação de suínos. 
Higiene e profilaxia. Manejo de dejetos. 
 
50-240 CONSTRUÇÕES RURAIS (04 créditos) 

Fundamentos básicos de resistência dos materiais aplicados na estabilidade das construções rurais. 
Grafostática/cremona. Estudo dos diversos materiais de construção civil aplicados nas construções rurais. 
Concreto armado aplicado na construção rural. Estudo das diversas técnicas de construção civil aplicadas 
na construção rural. Roteiro básico para a elaboração do projeto arquitetônico completo. De uma 
instalação rural. Modelos de instalações para fins rurais.  
 
50-242 TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (03 créditos) 

Enologia. Obtenção de Outras Bebidas Fermentadas: Champanhe. Cerveja. Obtenção de Bebidas 
Fermento-Destiladas. Elaboração de Conservas Vegetais. Elaiotecnia. Matéria-Prima para Obtenção de 
Derivados de Cereais. Sanitização e Controle de Qualidade de Produtos de Origem Vegetal. 
 
50-243 TECNOLOGIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (03  créditos) 

Importância da tecnologia de alimentos. Produtos de origem animal. – Leite.  Carnes e Ovos. 
 
50-244 USO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS AGRÍCOLAS (03 créditos) 

Classificação de resíduos segundo a ABNT. Principais resíduos agrícolas e agro-industriais. 
Processo de caracterização dos resíduos agrícolas e agroindústrias. Impactos ambientais. Processos para 
tratamento de resíduos agrícolas. Reciclagem de resíduos na agricultura. 
 
50-245 SILVICULTURA (02 créditos) 

Espécies arbóreas, sua importância econômica e influência no meio ambiente; princípios de 
dendrologia e dendrometria. Cultivo e manejo destas espécies. 
 
50-246 PAISAGISMO, PARQUES E JARDINS (02 créditos) 

Conceituação e classificação micro e macropaisagista. Espécies vegetais usadas no paisagismo. 
Projeto paisagístico. Aspectos econômicos da floricultura. Ambientes de produção. Substratos e 
condicionamento da floricultura envasada. Técnicas de produção de flores de corte. Produção de flores e 
plantas envasadas.  
 
50-247 TRABALHO DE GRADUAÇÃO (02 créditos) 

Desenvolvimento de trabalho de pesquisa individual sob orientação de um docente do curso, 
constando de desenvolvimento teórico e prático sobre um tema específico da área de ciências agrárias. 



 

  

 
50-248 PLANTAS FORRAGEIRAS I (04 créditos) 

Produção das plantas forrageiras e pastagens. Gramíneas, leguminosas e outras plantas forrageiras. 
Cultivo e manejo das principais plantas forrageiras. Sazonalidade de produção de forrageiras. Princípios 
nutritivos das plantas forrageiras e pastagens. Conservação de forragens. Pastagens nativas e naturais. 
 
50-250 ZOOTECNIA VII (APICULTURA) (03 créditos) 

Abelhas melíferas: espécies, raças, castas, anatomia, fisiologia, alimentos, atividades, vida social, 
inimigos. Manejo do apiário: equipamento agrícola, instalação de colméias, flora apícola, higiene. 
Produtos da Apicultura: polinização, mel, geléia real, núcleos e rainhas. 
 
50-251 ZOOTECNIA VIII (OVINOCULTURA) (03 créditos) 

Introdução ao estudo da ovinocultura. Raças ovinas. Instalações em ovinocultura. Produção de lã. 
Manejo dos ovinos.  Produção de carne. Higiene e profilaxia dos ovinos. 
 
50-252 ZOOTECNIA IX (PISCICULTURA) (03 créditos) 

Introdução ao estudo da piscicultura. Raça e aptidão, Manejo, Instalações, Higiene e Profilaxia, 
Sistema de criação. 
 
50-253 FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA AGRÍCOLA (02 crédi tos) 

Traçar o panorama do campo de atuação do engenheiro agrícola e suas diversas formas de exercício 
profissional. 
 
50-254 DEFESA DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS I A (02 créditos) 

Noções sobre fitopatologia, divisão da fitopatologia, principais fitopatógenos. 
 
50-255 DEFESA DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS II A (02 créditos) 

Noções de entomologia, principais medidas de controle das pragas agrícolas. 
 
50-256 DEFESA DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS III A (02 créditos) 

Estudo das principais plantas concorrentes, sistemas de controle, noções de herbicidologia, sistemas 
de aplicação. 
 
50-257 CULTURAS AGRÍCOLAS I A (03 créditos) 

Noções de cultivo e manejo das principais culturas de interesse econômico de outono-inverno. 
 
50-258 CULTURAS AGRÍCOLAS II A (03 créditos) 

Noções de cultivo e manejo das principais culturas de interesse econômico de primavera-verão. 
 
50-259 CONSTRUÇÕES RURAIS II A (04 créditos) 

Planejamento arquitetônico: finalidade das instalações, equilíbrio arquitetônico da instalação com o 
meio ambiente, forma e espaço das instalações rurais. Localização e tipo de construção adequada para a 
região. Projeto do sistema de ventilação das instalações. Tecnologia apropriada, materiais, processos 
construtivos e racionalização da construção. Condições climáticas e o animal: animal como fonte de 
calor, condições ideais de produção, outras fontes de calor nas instalações. Infra-estruturas das 
instalações: instalações hidráulicas, elétrica, saneamento. 
 
50-260 TECNOLOGIA PÓS COLHEITA II A  (02 créditos)  

Aspectos relacionados às unidades de armazenagem e sistemas utilizados. Sistemas de termometria. 
Dimensionamento do de silos. Tipos de aeração, finalidade e classificação. Ventiladores. 
Dimensionamento do sistema de aeração de silos.  
 
50-261 TECNOLOGIA PÓS COLHEITA III (02 créditos)  



 

  

Aspectos relacionados às principais pragas dos grãos armazenados, sua biologia e métodos de 
controle (MIP). Principais fungos de pós-colheita e micotoxinas. Fatores de acidentes em unidades de 
pós-colheita, beneficiamento, padrões de comercialização e expedição. 
 
50-262  TECNOLOGIA PÓS COLHEITA IV (02 créditos)  

Produção e Importância de frutas e hortaliças; Morfologia do desenvolvimento e da maturação de 
frutos; Colheita, manipulação e transporte; Perdas em pós-colheita, Qualidade pós-colheita; Tratamentos 
pré-armazenamento; Conservação e armazenamento, Armazenamento com uso de frio, atmosfera; 
Patologia pós-colheita; Embalagens; Transporte. 
 
50-263   AMBIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS (03 créditos)  

Indústria suinícola no Brasil. Manejo da reprodução de suínos. Indústria avícola no Brasil; Manejo 
da produção de aves de corte e postura. Conceitos básicos do conforto térmico ambiente, para aves e 
suínos. Manejo dos dejetos. 
 
50-264 AMBIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE GRANDES ANIMAIS (03  créditos) 

Pecuária de corte e leite no Brasil. Manejo, alimentação e reprodução. Raças e cruzamentos. 
Conceitos básicos do conforto térmico ambiente. 
 
50-265 INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA DE LATICÍNIOS (02 cr éditos) 

O caráter interdisciplinar do Currículo do Curso de Tecnólogo de Laticínios. O papel do Tecnólogo 
de Laticínios na micro, pequena, média e grande indústria e instituições de pesquisa. Áreas de atuação do 
Tecnólogo de Laticínios. Postura do Tecnólogo de Laticínios com relação à sociedade e ao mercado de 
trabalho. 
 
50-266 PROJETO I (02 créditos) 
 Elaboração de Projeto prático a ser desenvolvido ao longo do curso, em propriedades rurais ou 
outra organização agroindustrial, tais como Agroindústria de leite e derivados, empresas agropecuárias, 
empresas prestadoras de serviços para o meio rural, cooperativas agropecuárias, instituições públicas ou 
privadas dedicadas à pesquisa ou extensão rural, prefeituras e demais instituições que desenvolvam 
atividades em áreas afins no Curso de Tecnólogo em Laticínios. 
 
50-267  PROJETO II (06 créditos) 

Coleta e organização de dados do projeto estruturado no semestre anterior. Implantação do projeto. 
 
50-268 PROJETO III (08 créditos) 

Desenvolvimento do projeto nas usinas, micro-destilarias, ou outras propriedades rurais e 
organizações agroindustriais afins, sendo uma seqüência da operacionalização do projeto implantado nos 
semestres anteriores. Fase de implementação e acompanhamento. 
 
50-269 PROJETO IV  (08 créditos) 
 Desenvolvimento do projeto nas Agroindústrias de leite e derivados, ou outras propriedades rurais 
e organizações agroindustriais afins, sendo uma sequência de operacionalização do projeto implantado 
nos semestres anteriores. Fase de implementação e acompanhamento. 
 
50-270 PROJETO V (08 créditos) 

Conclusão do Projeto. Elaboração do Relatório final. 
 
50-271 TRATAMENTO DE EFLUENTES DA INDÚSTRIA DE ALIM ENTOS (04 créditos) 

Introdução às estratégias de minimização e tratamento de resíduos. Características dos resíduos na 
indústria de alimentos. Tratamento de resíduos gasosos: características dos gases residuais, sistemas para 
o tratamento de gases. Tratamento de resíduos líquidos: características das águas residuais; sistemas de 
tratamento de água (primário, secundário e terciário). Reciclagem e reuso de água. Tratamento de 



 

  

resíduos sólidos: características dos resíduos sólidos; sistemas de classificação e tratamento de resíduos 
sólidos. Reciclagem de resíduos sólidos. 
 
50-272 TECNOLOGIA DO LEITE E DERIVADOS (05 créditos) 

Beneficiamento do leite e dos produtos derivados. 
 
50-273 CONTROLE DE QUALIDADE NA INDÚSTRIA DE ALIMEN TOS (03 créditos) 

Conhecimento das formas e medidas de controle de qualidade na indústria de alimentos. 
 
50-274 SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJE TO A (06 créditos) 

A disciplina consta de seminário, no qual o aluno torna público os trabalhos práticos ou projeto 
desenvolvido ao longo do curso. 
 
50-276 QUÍMICA DE LATICÍNIOS (02 créditos) 

Química do Leite bovino. 
 
50-277 HIGIENE E PREVENÇÃO (03 créditos) 

Mastite bovina, doenças infecciosas, zoonoses, higiene e profilaxia em propriedades rurais.  
 
50-278 ANÁLISE BROMATOLÓGICA DE LEITE E DERIVADOS ( 04 créditos) 
 Controle de qualidade na indústria de leite e derivados. Métodos instrumentais de análise. Análise 
de produtos da indústria de leite e derivados. Legislação sobre leite e derivados. Normas técnicas relativas 
a leite e derivados. Amostragem e preparo de amostras. Determinação química e física dos constituintes 
principais (umidade, conteúdo mineral, proteínas, lipídios, fibras, sais minerais e vitaminas). Acidez e pH. 
Contaminantes. Micotoxinas. Pesticidas e outros. Refratometria, densitometria. Métodos avançados de 
análise de alimentos por cromatografia, espectrofotometria, entre outros. 
 
50-279 TÓPICOS ESPECIAIS EM CONSERVAÇÃO DE ALIMENTO S (02 créditos) 

Estudo de aditivos na formulação de alimentos: conceito, classificação e função. Materiais 
utilizados para preservação dos alimentos: classificação de embalagens. Biotecnologia aplicada na 
produção de alimentos: processos fermentativos e processos enzimáticos. 
 
50-280 AQUACULTURA A (04 créditos) 

Princípios gerais para a produção de organismos aquáticos; condições fundamentais na produção de 
organismos aquáticos, alimentação, utilização de mananciais de água, sistemas criatórios; sistemas de 
produção; controle de predadores e invasores. 
 
50-281 AQUACULTURA II A (02 créditos) 

Princípios gerais para a produção de organismos aquáticos, alimentação: natural e artificial; 
utilização de mananciais de água, sistemas criatórios e de produção; controle de predadores, invasores e 
doenças dos peixes. 
 
50-282 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - 10 créditos 
 Construção e socialização do projeto, conforme as diretrizes para os estágios. Início do 
desenvolvimento de atividades práticas em empresas agrícolas prestadores de serviços para o meio rural, 
cooperativas agrícolas, instituições públicas ou privadas dedicadas à pesquisa agrícola ou extensão rural, 
prefeituras e demais instituições que desenvolvam atividades em áreas afins ao currículo do Curso. 
 
50-283 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - 10 créditos 
 Desenvolvimento de atividades práticas em empresas agrícolas prestadores de serviços para o 
meio rural, cooperativas agrícolas, instituições públicas ou privadas dedicadas à pesquisa agrícola ou 
extensão rural, prefeituras e demais instituições que desenvolvam atividades em áreas afins ao currículo 
do Curso. 



 

  

 
54-187 EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA (03 créditos) 
 Introdução ao estudo da experimentação agrícola, experimentos usados na agricultura, 
interpretação do resultado de experimentos agrícolas. 
 
54-209 FUNDAMENTOS DA ZOOTECNIA (03 créditos) 
 Evolução do conhecimento zootécnico, enfatizando os fundamentos da zootecnia em suas quatro 
áreas fundamentais e seus impactos na produção animal. 
 
54-211 NUTRIÇÃO ANIMAL (03 créditos) 
 Princípios da nutrição animal, nutrientes, classificação dos alimentos, digestão valor nutritivo dos 
alimentos, requerimentos nutricionais dos animais, cálculo de rações animais. 
 
54-222 - FERTILIDADE DO SOLO (04 créditos) 

Introdução à fertilidade do solo. O solo como fornecedor de macro e micronutrientes. Avaliação da 
disponibilidade e estimativa da reposição de nutrientes para melhoramento e/ou manutenção da fertilidade 
do solo. 
 
54-223 CONSERVAÇÃO DO SOLO (04 créditos) 

Estudo do manejo adequado dos solos e métodos de conservação do solo.  
 
54-247 ZOOTECNIA I - A (03 créditos) 
 Situação atual, raças bovinas de corte, avaliação fenotípica genotípica, manejo, alimentação e 
mineração em bovinocultura de corte, instalações, higiene e profilaxia. 
 
54-248 ZOOTECNIA II - A (03 créditos) 
 Conhecer os princípios básicos da lactação e suas condições essenciais à produção de leite. 
 As características e o exterior das raças bovinas leiteiras. Programas de alimentação, reprodução e 
melhoramento para os bovinos de leite. 
 
54-249 ZOOTECNIA III - A (03 créditos) 
 Introdução ao estudo da ovinocultura e/ou suinocultura e/ou avicultura. Raça e aptidão. Manejo, 
Instalações, Higiene e Profilaxia. Sistema de criação. 
 
54-265 EXTENSÃO RURAL (04 créditos) 
 Reconstrução histórica da Extensão Rural no Brasil, seus objetivos e concepções metodológicas. 
Análise dos modelos de ação extencionista, suas transformações e perspectivas. O contexto atual da 
extensão rural e as tendências de mudança dos enfoques tradicionais. 
 
54-278 TÉCNICAS DAS PLANTAS I (04 créditos) 
 Identificar as características agroeconômicas das hortaliças cultivadas em hortas comerciais. Criar 
e difundir e aplicar métodos e técnicas para implantação e manejo dos cultivos olerículas. 
 
54-279 TÉCNICAS DAS PLANTAS II (03 créditos) 
 Produção animal baseada em pastagens. Instalação, utilização e manejo de pastagens. Forrageiras 
cultivadas de importância no estado. Conservação de forragens. Melhoramento de pastagens naturais 
 
54-280 PROCESSAMENTO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS (03 créditos) 
 Aspectos relacionados ao beneficiamento e processamento dos produtos agrícolas, armazenamento 
e transporte. Métodos, análises e industrialização dos derivados de origem animal e vegetal. 
 
54-282 TÉCNICAS DAS PLANTAS III (03 créditos) 



 

  

 Principais aspectos sobre fruticultura. Métodos de propagação, implantação e manejo de pomares. 
Potencial de exploração econômica de frutíferas. Cultivo, manejo e pós-colheita das principais frutíferas 
de clima temperado, subtropical e tropical. Mercado e comercialização de frutas e derivados. 
 
54-283 CULTURAS AGRÍCOLAS I (04 créditos) 
 Estudo do cultivo e manejo das principais culturas de interesse econômico de outono-inverno. 
 
54-284 CULTURAS AGRÍCOLAS II (04 créditos) 
 Estudo do cultivo e manejo das principais culturas de interesse econômico de primavera-verão. 
 
54-286 GESTÃO AMBIENTAL (03 créditos) 
 Instrumentos teórico-práticos para entender o meio ambiente, utilização dos instrumentos sem 
produzir desajustes e impactos negativos aos ecossistemas. 
 
54-287 CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA (03 créditos) 
 Introdução a climatologia agrícola. Relações terra-sol e suas influências sobre os vegetais e 
animais. Atmosfera. Estações meteorológicas. Elementos do clima de importância agropecuária. Balanço 
hídrico.  Escoamento superficial. Previsão e controle de cheias. Águas subterrâneas. Classificação 
climática. 
 
54-302 DEFESA DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS I (04 créditos) 
 Princípios básicos da fitopatologia, divisão da fitopatologia, fitopatologia aplicada. 
 
54- 303 DEFESA DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS II (04 créditos) 
 Princípios básicos da entomologia, ordens dos insetos de interesse agrícola, ecologia dos insetos e 
medidas de controle das pragas de importância econômica. 
 
54-304 DEFESA DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS III (04 créditos) 
 Estudo das principais plantas concorrentes. Sistemas de controle, herbicidologia, modo de ação, 
sistemas de aplicação, controle nas principais culturas, avaliação dos efeitos de herbicidas. 
 
54-309 BIODINÂMICA DO SOLO (03 créditos) 
 Estudo das inter-relações entre animais e vegetais incrementadores das condições de produtividade 
do solo. A influência dos diferentes manejos sobre as possibilidades de sustentabilidade agroecológica. 
 
54-310 INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AGRÍCOLA (03 crédito s) 
 Traçar o panorama do campo de atuação do engenheiro agrícola e suas diversas formas de 
exercício profissional. 
 
54-311 SOLOS AGRÍCOLAS I (04 créditos) 
 Introdução à ciência do solo, composição do solo, propriedades químicas, físicas e biológicas do 
solo, gênese, morfologia e classificação dos solos. 
 
54-312 SOLOS AGRÍCOLAS II (04 créditos)  
 Estudo do manejo adequado dos solos, processo de degeneração e métodos de conservação do 
solo. Principais práticas conservacionistas do solo. 
 
54-313 SOLOS AGRÍCOLAS III (04 créditos) 
 Princípios e conceitos de fertilidade do solo. Avaliação da fertilidade do solo. Análises químicas e 
físicas do solo e suas interpretações Macro e micronutrientes. Acidez e calagem. Recomendação de 
adubação e calagem Adubos e corretivos. Adubação foliar. 
 
54-401 PLASTICULTURA E HIDROPÔNIA (03 créditos) 



 

  

 Definição de plasticultura. Principais aplicações do plástico na agricultura. Hidropônia. Os 
métodos de cultivo hidropônico. Problemas de sanidade, manejo e comercialização. 
 
54-404 CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (03 créditos) 
 Estudo conceitual e aplicado do sistema agroindustrial envolvendo através dos diferentes 
processos e sistemas envolvidos na produção de bens e serviços agro-industriais, desde os insumos 
(fertilizantes, sementes, máquinas) passado pela produção propriamente dita (grãos, animais, florestas) 
sua transformação até a utilização pelo consumidor final.  
 
58-110 ELETRIFICAÇÃO RURAL (03 créditos) 
 Aspectos sociais e econômicos da eletrificação rural. Geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica no meio rural. Instalações elétricas em baixa tensão em edificações rurais. Instrumentos 
de medidas elétricas e suas aplicações. Automação e controle em processos agrícolas. Utilização racional 
da energia elétrica na fazenda.  
 
58-200 INTRODUÇÃO À ENERGIA NA AGRICULTURA (04 créd itos) 
 Introdução a energia na agricultura. Papel da engenharia agrícola em relação a energia na 
agricultura. A geração de energia elétrica no meio rural. Outras possibilidades de geração de energia. 
 
58-259 CONSTRUÇÕES RURAIS I (04 créditos) 
 Noções de resistência de materiais. Principais materiais utilizados nas edificações rurais. 
Trabalhos preliminares de uma construção: elaboração do programa, escolha do local, praça de trabalho, 
terraplanagem, locação e etc. Execução da obra: estudo e execução das fundações, baldrames, alvenarias, 
obras em concreto simples e armado e etc. Principais instalações rurais. Orçamento e memorial descritivo.  
 
58-260 CONSTRUÇÕES RURAIS II (03 créditos) 
 Estudo dos fundamentos de construção e especificidades dos vários tipos de obras em relação aos 
aspectos básicos para avaliação das condições ideais de planejamento e execução. 
 
58-308 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM I (03 créditos) 
 Conhecimentos básicos de relação solo-água-clima-planta. Métodos de manejo da irrigação: 
príncipios e prática. Qualidade de água para irrigação. A água na produção agrícola. Sistematização. 
Irrigação superficial. 
 
58-309 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM II (03 créditos) 
 Irrigação pressurizada. Tópicos de fertilização. Drenagem de terras agrícolas. 
 
58-310 ENGENHARIA DE ÁGUA E SOLO (04 créditos) 
 Conceitos básicos sobre hidráulica agrícola - condutos forçados e livres. Obras hidráulicas para 
transporte e contenção de água. 
 
58-520 SEMINÁRIOS DE SISTEMAS AGRÍCOLAS I (01 crédito) 
 Oportunizar espaços de trocas de experiências entre os estagiários permitindo ao aluno além de 
sua experiência conhecer as demais, construindo uma visão maior das várias áreas de atuação do futuro 
profissional. 
 
58-555 ESTÁGIO PRÁTICO PROFISSIONAL (20 créditos) 
 Desenvolvimento de atividades práticas em empresas agrícolas prestadores de serviços para o 
meio rural, cooperativas agrícolas, instituições públicas ou privadas dedicadas à pesquisa agrícola ou 
extensão rural, prefeituras e demais instituições que desenvolvam atividades em áreas afins ao currículo 
do Curso. 
 
59-182 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS I (04 créditos) 



 

  

 Funcionamento e aplicação das principais máquinas e equipamentos agrícolas. 
 
59-183 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS II (04 cré ditos) 
 Estudo das máquinas para semeadura, tecnologia de aplicação de agroquímicos, distribuição de 
corretivos e fertilizantes, colheita de forragens e colheita de grãos, outras máquinas agrícolas. 


