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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE:  FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período : 8º 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA E INSPEÇÃO DE CARNES, AVES, 
PESCADO E DERIVADOS 

Ano:  2016 

CARGA HORÁRIA: 100 horas  
PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL : 5 horas (3 

horas teóricas; 2 horas 
práticas) 

TOTAL:  100 horas (60 
horas teóricas; 40 horas 
práticas)  

 
EMENTA 

Tecnologia de carnes, aves, pescado e derivados. Carnes, conceito e estrutura. 
Abatedouros. Processos industriais: aplicação do frio em carnes (maturação), salga, 
defumação, processos mistos e conservas. 
Inspeção sanitária e industrial de carnes, aves, pescado e derivados. Estabelecimento de 
carnes e derivados - Classificação regulamentar - Condições sanitárias dos 
estabelecimentos, dos equipamentos e do pessoal de serviço - Exigências 
regulamentares. Transporte dos animais - Inspeção do animal vivo e post-mortem. 
Métodos de contenção e insensibilização para matança dos animais. Preparo higiênico de 
carcaças e vísceras para comércio imediato ou para industrialização. Matadouro de aves - 
condições técnicas de construção e de funcionamento. Preparo de carcaças e de vísceras 
- Inspeção conforme normas regulamentares.  
Entreposto e fábricas de conservas de pescado. Exigências sanitárias de funcionamento. 
Inspeção do pescado fresco e industrializado. Problemas pertinentes.   
Padrões de identidade e qualidade de carnes e derivados.  
 

OBJETIVOS 
GERAL:  
Fornecer aos alunos informações sobre os processos científicos e tecnológicos referentes 
ao abate, inspeção, manipulação, conservação, transformação e armazenagem, visando 
o conhecimento e melhor aproveitamento das carnes e derivados. 
 
ESPECÍFICOS: 
Conhecer a composição das matérias primas e suas propriedades tecnológicas; 
Conhecer a metodologia da inspeção industrial e sanitária de carnes e derivados; 
Avaliar os processos utilizados na manipulação, processamento e conservação de carnes 
e derivados; 
Identificar os padrões de identidade e qualidade de carnes e derivados. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Normas regulamentares do RIISPOA; 
2. Edificações e instalações de estabelecimentos industriais de carnes e derivados: 
Abatedouros – Áreas de abate, depilação ou esfola, evisceração, tratamento de vísceras, 
cabeça e miudezas. Área para industrialização de alimentos e de subprodutos; 
3. Normas de exame sanitário dos animais de abate antes e depois da matança: Abate – 
Recepção de animais. Tratamento e inspeção ante-mortem. Atordoamento e sangria. 
Esfola, depilação, despena. Evisceração e tratamento das glândulas e miúdos. 
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Resfriamento de carcaça. Desossa e cortes comerciais e industriais da carne. 
Congelamento da carne; 
4. Controle microbiológico, físico-químico e sanitário de carnes e derivados; 
5. Programas de controle de qualidade: Boas Práticas de Fabricação (BPF), 
Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO) e Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (APPCC); 
6. Noções sobre tipificação de carcaças de aves, bovinos, ovinos e suínos; 
7. Principais lesões macroscópicas e doenças que indicam condenação de órgãos e 
carcaças de aves, bovinos e suínos; 
8. Tecnologia de carnes e derivados – técnicas de produção e armazenamento de 
derivados cárneos: 
Carnes – Conceito, estrutura e bioquímica da carne. Animais para produção de carne. 
Maturação, Emulsão cárnea. Processos Industriais – Salga, cura, defumação e 
cozimento. Processos Mistos – Conservas de carnes. Elaboração de produtos – 
Mortadelas, salsichas, lingüiças, presuntos, fiambres, curados e conservas. Embalagem 
de produtos cárneos. Estocagem e armazenamento. Processamento de subprodutos. 
9. Tecnologia e inspeção de aves: produção, instalações, equipamentos industriais de 
abate, linhas de inspeção, doenças e alterações importantes, microbiota das aves; 
10. Tecnologia e inspeção de pescado: composição, características bioquímicas, 
conservação, toxicologia e deterioração; alterações e microrganismos da deterioração. 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas e práticas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de 
revistas científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas 
previamente escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo 
professor. 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas elaborados pelo professor, 
sugestões de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo 
dirigido em grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, 
datashow, retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 
 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e trabalho. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos. 
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