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PLANOS DE ESTUDOS INDEPENDENTES 

 

ACADÊMICO:  

CURSO: Medicina Veterinária 

 

DISCIPLINA: Tecnologia e inspeção de leite, ovos, mel e derivados.  

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Juliana Ribeiro Lucci  

 

 

CONTEÚDO: 

 

1.1 Introdução Disciplina – Atualidades e Atuação do Médico Veterinário  

1.2 História da Inspeção e conceitos 

1.3 Introdução sobre a produção de mel  

1.4 Inspeção de Mel e derivados 

1.5 Inspeção de Ovos 

1.6 Introdução à Fisiologia da glândula mamária 

1.7 Evolução histórica dos laticínios 

1.8 Leite: conceito, classificação e composição. 

1.9 Componentes do leite: vitaminas, minerais, aminoácidos e enzimas 

1.10 Coleta de amostras e análises: densidade, acidez, crioscopia e redutase 

1.11 Determinação extrato seco total e extrato seco desengordurado 

1.12 Procedimento e tecnologia elaboração de queijos 

1.13 Procedimento e tecnologia elaboração de iogurte 

1.14 Procedimento e tecnologia elaboração de leite desidratado 

1.15 Procedimento e tecnologia elaboração de manteiga e creme de leite 

1.16 Procedimento e tecnologia elaboração de requeijão 

1.17 Procedimento e tecnologia elaboração de produtos zero lactose, zero gordura, Keffer, 

caseinatos alimentícios e  rotulagem de alimentos 

1.18 Beneficiamento do leite para consumo  

1.19 Métodos de conservação do leite (químico, biológico e físico) 

1.20 Portaria 370 04 de setembro 1997 - Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e 

Qualidade do Leite UHT (UAT). 

1.21 Microbiologia do leite 

1.22 Doenças transmitidas por leite e produtos lácteos  
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1.23 Higienização dos laticínios 

 

ATIVIDADES 

Teóricas: Estudo nos slides e livros textos da disciplina; seminários 

Artigos científicos; 

Questões discursivas. 

Prática: Análise físico-química do mel; Análise de ovos, Análise microbiológica do leite e 

testes de detecção de fraude; Elaboração de queijo e manteiga. 

 

 PROVAS 

Teóricas:  

1ª Prova parcial de aproveitamento = 30 (trinta) pontos  

(30/03/2020) - (matéria até “Procedimento e tecnologia elaboração queijo e requeijão”); 

 

Seminário = 10 (dez) pontos – o aluno pode apresentar juntamente com a turma ou em data à 

combinar 

 

Discussão artigo científico = 10 (dez) pontos. (data marcada no cronograma para dia 

23/03/2020) 

 

2ª Prova parcial de aproveitamento = 30 (vinte) pontos 

(29/06/2020) - (matéria: até “Microbiologia do leite e Doenças transmitidas por leite e produtos 

lácteos”); 

 

Trabalho substitutivo do ADA – Trabalho escrito (data à combinar) = 20 pontos 

 

Prova substitutiva (06/07/2020) (matéria completa de todo o semestre); 

 

Exame Especial = 100 (cem) pontos (09/07/2020) (matéria completa de todo o semestre). 
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ATENÇÃO: As datas das provas poderão sofrer alterações. Por favor, mantenha-se 

informado com o professor da disciplina ou com os colegas regulares do 9º período de 

Medicina Veterinária. 

 

 

 

As correções e contestações das provas serão realizadas conforme consta no 

cronograma da disciplina. Não serão aceitas solicitações de correção e demonstração 

das provas em outras datas. 

 

 
 

Juiz de Fora, 17 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

_________________________________________ 
Aluno  

 
 

__________________________________________ 
Professor Responsável 

 
 

_________________________________________ 
Coordenador 

 

 


