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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE:  FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período : 9º 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA E INSPEÇÃO DE LEITE, OVOS, MEL 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 leite, ovos, mel e derivados. Leite, conceito e composição. Processos 
industriais: métodos de conservação: pasteurização, ultrapasteurização e esterilização. 
Derivados lácteos: desidratados, fermentados, queijos, manteiga e creme, sorvete e 
sobremesas lácteas – tecnologia de fabricação, estocagem e armazenamento. 
Inspeção sanitária e industrial de leite, ovos, mel e derivado. Estabelecimento de leite e 
derivados - Classificação regulamentar - Condições sanitárias dos estabelecimentos, dos 
equipamentos e do pessoal de serviço - Exigências regulamentares.  
Padrões de identidade e qualidade de leite, ovos, mel 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 de leite, ovos, mel e derivados. 
 
ESPECÍFICOS: 
Conhecer a composição das matérias primas e suas propriedades tecnológicas; 
Conhecer a metodologia da inspeção industrial e sanitária de leite, ovos, mel e derivados; 
Avaliar os processos utilizados na manipulação, processamento e conservação de leite, 
ovos, mel e derivados; 
Identificar os padrões de identidade e qualidade de leite, ovos, mel e derivados. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Normas regulamentares do RIISPOA; 
2. Edificações e instalações de estabelecimentos industriais de leite, ovos, mel e 
derivados. Área para industrialização de alimentos e de subprodutos; 
3. Controle microbiológico, físico-químico e sanitário de leite, ovos, mel e derivados; 
4. Tecnologia de leite e derivados – técnicas de produção e armazenamento de derivados 
lácteos. 
Leite – Conceito, estrutura e bioquímica. Processos industriais de produtos e subprodutos: 
elaboração de produtos, estocagem e armazenamento; 
5. Métodos de conservação do leite: químicos, bioquímicos e físicos – pasteurização e 
ultrapasteurização; 
6. Análises físico-químicas de derivados lácteos, determinação dos teores dos 
constituintes (gordura, proteína, EST e ESD), análise sensorial e pesquisa de 
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conservantes e reconstituintes no leite. Avaliação do índice crioscópico e da acidez do 
leite; 
7. Inspeção sanitária e industrial de leite e derivados. Transporte de matérias-primas. 
Padrões de identidade e qualidade. Introdução à microbiologia do leite. Análises 
microbiológicas do leite e controle de culturas lácticas. Pesquisa de inibidores e 
conservantes. 
8. Tecnologia e inspeção sanitária e industrial de ovos e derivados: produção, instalações, 
equipamentos, linhas de inspeção, alterações importantes, padrões de identidade e 
qualidade; 
9. Tecnologia e inspeção sanitária e industrial de mel e derivados: composição, 
características bioquímicas, conservação, toxicologia e deterioração – alterações e micro-
organismos da deterioração, padrões de identidade e qualidade. 
 

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. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
PEREIRA, D. B. C; SILVA, P. H. F.; COSTA JÚNIOR, L. C. G.; OLIVEIRA, L. L. Físico -
química do leite e derivados : métodos analíticos. 2. ed. rev. e ampl. Juiz de Fora: 
EPAMIG, 2001. 234 p. 
 
ORDÓÑEZ, J. A. et al. Tecnologia de alimentos:  alimentos de origem animal. Porto 
Alegre: Artmed, 2005. 280 p. (volume 2 – alimentos de origem animal). 
 
TRONCO, V. M. Manual para inspeção da qualidade do leite . 4. ed. Santa Maria: Ed. 
da UFSM, 2010. 206 p. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
FONSECA, L. F. L.; SANTOS, M. V. Qualidade do leite e controle da mastite . São 
Paulo: Lemos Editorial, 2000. 175 p. 
 
GERMANO, P. M. L.; GERMANO, M .I. S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos . 
5. ed. São Paulo: Varela, 2015. 655 p.  
 
JAY, J. M. Microbiologia de alimentos.  6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 711 p. 
 
 


