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1. IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: BROMATOLOGIA 

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA 

CÓDIGO: GBT028 PERÍODO: 4° TURMA: U 

TIPO DO COMPONENTE (marque uma opção) NATUREZA DO COMPONENTE (marque uma opção) 

___X__ Disciplina 
_____ Atividade Acadêmica Complementar 
_____ Atividades Curriculares de Extensão 

___X__. Obrigatória 
_____ Optativa 

CARGA HORÁRIA DA AARE 

ATIVIDADE SÍNCRONA ATIVIDADE ASSÍNCRONA AARE 

TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

22 h 7 h 8 h 8 h 30 15 45 

PROFESSORES: Rone Cardoso (IBTEC) 
Flávia Souza Almeida (FAMED) 

ANO/SEMESTRE: 2021/1  

 
2. EMENTA  
 A disciplina visa propiciar ao aluno o conhecimento e aplicação das técnicas de análise de 
alimentos, no que se refere a seu valor nutricional e a sua caracterização química relacionando com a 
pesquisa em biotecnologia, possibilitando a interpretação de resultados analíticos e seus 
enquadramentos de acordo com os padrões exigidos pela legislação vigente sobre alimentos. Dessa 
forma visa fornecer aos alunos conhecimentos que possibilitem identificar alterações e adulterações 
nos alimentos e as metodologias adequadas para uma dosagem quantitativas desses elementos, também 
o conhecimento dos padrões de qualidade e identidade nos alimentos. 
A disciplina também pretende apresentar aos alunos as principais metodologias de análise dos 
componentes básicos dos alimentos (umidade, proteínas, lipídios, cinzas, fibras, carboidratos e 
vitaminas), visando facilitar a interpretação dos dados de Tabelas de Composição de Alimentos, bem 
como de rótulos de alimentos, metodologias essas que não se restringem a analise de alimentos, 
podendo contribuir para a formação dos futuros biotecnólogos. 
 
3. JUSTIFICATIVA  
 A disciplina de bromatologia contempla conteúdos básicos de análise centesimal dos alimentos, 
sendo que com os resultados das análises realizadas nas aulas práticas, e o conhecimento adquirido nas 
aulas teóricas o aluno poderá comparar os valores obtidos com os valores das diversas tabelas de 
composição e dos rótulos de alimentos, verificando se ocorreram alterações e problemas com a 
composição dos alimentos e interpretando essas diferenças. 
O aprendizado de métodos bromatológicos vai ainda alem do seu objetivo básico vinculado aos 
alimentos, mas podendo ajudar em pesquisas bioquímicas e microbiológicas de produtos de origem 
animal ou vegetal. 
 
4. OBJETIVOS 
Biotecnologia. Objetivo Geral: 
A disciplina visa propiciar ao aluno conhecer e aplicar as técnicas de análise de alimentos, no que se 
refere a seu valor nutricional e a sua caracterização química, aplicadas dentro da biotecnologia, 
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possibilitando a interpretação dos resultados analíticos e seus enquadramentos de acordo com os 
padrões exigidos pela legislação vigente. 
Objetivos Específicos: 
- Estudar e conhecer as principais metodologias de análise dos componentes básicos dos alimentos. 
- Métodos de analise de umidade, proteínas, lipídios, cinzas, fibras, carboidratos e vitaminas) 
- Facilitar a interpretação dos dados de Tabelas de Composição de Alimentos, bem como de rótulos de 
alimentos. 
- Contribuir com conhecimentos necessários sobre a Legislação de Alimentos. 
 
5. PROGRAMA  
1. A ciência dos alimentos e a bromatologia 
1.1. Importância e campos de ação 
1.2. Conceituação de alimentos, nutrientes. Produto alimentício.  
1.3. Composição básica dos alimentos. 
1.4. Funções e classificação dos alimentos. 
 
2. Introdução aos métodos bromatológicos 
2.1. Metodologia de Amostragem  
2.2. Medidas e preparo de soluções utilizadas em analises bromatológicas 
2.3. Medidas de pH dos alimentos e sua importância 
 
3. Água nos alimentos 
3.1. Conceitos sobre água livre e ligada 
3.2. Atividade de Água 
3.3. Umidade em Alimentos 
3.4. Métodos para determinação de umidade em alimentos 
 
4. Composição mineral em alimentos 
4.1. Analise de cinzas e seus objetivos 
4.2. Métodos para obtenção de cinzas 
 
5. Analise de proteínas em alimentos 
5.1. Classificação e tipos de proteínas de alimentos. 
5.2. Fontes proteicas convencionais e não convencionais. 
5.3. Métodos analíticos para quantificação de proteínas. 
2.4. Efeitos do processamento sobre a qualidade proteica do alimento. 
 
6. Analise de lipídios em alimentos. 
6.1. Classificação dos lipídeos. 
6.2. Química dos ácidos graxos relacionados com algumas propriedades dos alimentos lipídicos. 
6.3. Métodos analíticos para quantificação de lipídios. 
 
7. Carboidratos nos alimentos 
7.1. Mono e oligossacarídeos dos alimentos. 
7.2. Analise de fibras nos alimentos (fibras dietéticas) 
7.3. Tipos de fibras, classificação e propriedades nutricionais 
7.4. Fontes de carboidratos e de fibras 
7.5. Métodos analíticos para quantificação de Carboidratos. 
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8.  Análise de micronutrientes  
8.1. Vitaminas e minerais nos alimentos.  
8.2. Vitaminas hidro e lipossolúveis. Fontes alimentares e efeito do processamento.  
8.3. Minerais: ocorrência e efeito do processamento. 
8.4. Efeitos tóxicos ou deletérios de excesso ou falta de micronutrientes na alimentação 
8.4. Metodologias analíticas para quantificar vitaminas 
8.5. Metodologias analíticas para quantificar minerais específicos 
 
9. Aditivos alimentares 
9.1. Adoçantes naturais e edulcorantes 
9.2. Uso de conservantes e efeitos na saúde 
 
10. Padrão de identidade e qualidade de alimentos (PIQ) 
11. Legislação de alimentos: Rotulagem Nutricional. 
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6. METODOLOGIA  
A metodologia no processo de ensino aprendizagem para este semestre será realizada de forma híbrida e com as seguintes atividades: vídeo aulas, aulas 
expositivas remotas, aulas práticas presenciais, estudos dirigidos, questionários, seminários, e exercícios distribuídos em momentos síncronos e 
assíncronos. A carga horária prevista para as atividades remotas síncronas é de 26 horas, 16 h para as assíncronas e de 3 h para as atividades práticas 
presenciais. As atividades síncronas e assíncronas serão realizadas de acordo com os horários estabelecidos para o semestre letivo 2021/1, Terças-feiras de 
14:00 até 16:50 h. A plataforma Microsoft Teams será utilizada para as aulas síncronas e atividades assíncronas. As atividades práticas presenciais serão 
realizadas no laboratório de Bromatologia (Bloco 2B, campus Umuarama), obedecendo rigorosamente o Protocolo de Biossegurança da FAMED/UFU.  Deste 
modo, os alunos serão divididos em 2 turmas (T1 e T2), contendo no máximo 10 alunos cada, para a realização das atividades designadas. Os discentes 
terão acesso aos materiais didáticos através da disponibilização de capítulos de livro (de até 1 capítulo por livro) pelo docente. O discente tem acesso ao 
portal de periódicos Capes que conta com um acervo de periódicos, e-books, normas técnicas enciclopédias, etc. por meio de dispositivos conectados a 
internet através da comunidade acadêmica federada (CAFe), com login pelo e-mail institucional. Além disto, ao longo do curso serão fornecidos outros 
materiais didáticos pertinentes à matéria. Para acesso à plataforma, o aluno deve fazer seu cadastro no Microsoft Teams com seu email institucional da 
UFU. Com esse e-mail, o aluno deve fazer seu cadastro no Office 365 educação. Para isto deve acessar esse link https://www.microsoft.com/pt- 
br/education/products/office. Com isto, os alunos realizarão a instalação do Microsoft Teams no seu computador ou na sua forma WEB. Para download e 
instalação desse programa, o aluno deve acessar o link https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/download-app. As (os) discentes serão avaliadas 
(os) ao longo do curso por meio do compromisso com a entrega das atividades (estudos dirigidos) no prazo, qualidade das atividades, seminários e provas 
com questões de múltipla escolha. As datas e horários serão combinados com as (os) discentes. 
 
6.1 Atividades Síncronas 
a) Teóricas 
Se o componente tem carga horária teórica que será realizada como atividade síncrona, preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar a realização das atividades síncronas teóricas e como será desenvolvido o 
trabalho com os estudantes como seminários, debates, painéis, estudos dirigidos, aulas expositivas, exposições dialogadas, desenvolvimento de pesquisas, demonstrações, oficinas, realização de experimentos, dinâmicas de grupo, 
exercícios etc. 

 
Data 

(DD/MM/AAAA) 
Início 

(HH:MM) 
Término 
(HH:MM) 

Carga horária Número e nome da atividade Técnica de ensino ou descrição da atividade 

30/11/2021 14:00 15:40 2 1- Apresentação do cronograma e sistemas de avaliações. Aula teórica expositiva, descritiva, explicativa e 
com utilização de Power Point, com realização de 
perguntas. 

14/12/2021 14:00 15:40 2 3- Métodos de determinação de Carboidratos e Fibras em 
alimentos. 
 
 

Aula teórica expositiva, descritiva, explicativa e 
com utilização de Power Point, com realização de 
perguntas. 
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Data 
(DD/MM/AAAA) 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Carga horária Número e nome da atividade Técnica de ensino ou descrição da atividade 

11/01/2021 14:00 15:40 2 3- Métodos de determinação de Cinzas e lipídios em 
alimentos. 

Aula teórica expositiva, descritiva, explicativa e 
com utilização de Power Point, com realização de 
perguntas. 

08/02/2022 14:00 15:40 2 4 – Primeira prova. Por meio da plataforma Moodle será aplicada uma 
prova, a qual conterá questões fechadas e deverá 
ser feita no horário da aula. 

15/02/2022 14:00 15:40 2 5– Apresentação de seminário na plataforma Microsfot 
Teams. Tema 1: Micronutrientes em alimentos- Vitaminas. 
Micronutrientes em alimentos – Minerais. 

Apresentação de seminário por discentes. 

22/02/2022 14:00 15:40 2 6- Apresentação de seminário na plataforma Microsfot 
Teams. Tema 2: Aditivos e Padrão de identidade e 
qualidade dos alimentos (PIQ). 

Apresentação de seminário por discentes. 

08/03/2022 14:00 15:40 2 7- Apresentação de seminário na plataforma Microsfot 
Teams. Tema 3: Cromatografia na análise de alimentos. 

Apresentação de seminários por discentes. 

15/03/2022 14:00 15:40 2 8- Apresentação de seminário na plataforma Microsfot 
Teams. Tema 4: Rotulagem e Legislação. 

Apresentação de seminários por discentes. 

22/03/2022 14:00 15:40 2 9- Segunda prova. Leitura de texto e discussão do assunto. 
29/03/2022 14:00 15:40 2 10- Vista de prova, retificação das notas e encerramento da 

disciplina. 
Encontro virtual na plataforma Microsoft Teams: 
Resolução de dúvidas referentes às avaliações e 
retificação de notas finais. 

30/03/2022 09:50 12:20 2 11- Segunda prova. Por meio da plataforma Moodle será aplicada uma 
prova, a qual conterá questões fechadas e deverá 
ser feita no horário da aula. 

- - - 22 horas   - 
 
O Colegiado do curso definiu a(s) Tecnologia(s) Digital(is) de Informação e Comunicação (TDIC): Microsof Teams,  MConf RNP e Moodle. As plataformas Google Meet, Jitsi, Zoom podem ser utilizadas ressalvando que não 
existe Cooperação Técnica entre estas plataformas e o Centro de Tecnologia da Informação (CTI) da UFU. 
Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a plataforma Moodle disponibiliza de material para os estudantes utilizando os seguintes recursos: página, pasta, arquivo, 
URL, rótulos e livro. As ferramentas de comunicação disponibilizadas são o Chat e a Mensageria. 
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b) Práticas  
Se o componente tem carga horária prática que será realizada como atividade síncrona, preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar a realização das atividades síncronas práticas e como será desenvolvido o 
trabalho com os estudantes como seminários, debates, painéis, estudos dirigidos, aulas expositivas, exposições dialogadas, desenvolvimento de pesquisas, demonstrações, oficinas, realização de experimentos, dinâmicas de grupo, 
exercícios etc. 

 
Data 

(DD/MM/AAA
A) 

Turmas Início 
(HH:M

M) 

Término 
(HH:MM) 

Carga 
horária 

Número e nome da atividade Descrição1 Recursos2 

30/11/21 T1 e T2 16:00 16:50 1h 1 – Aula sobre Introdução a 
Bromatologia e Regras de segurança no 

laboratório. 

Aula teórica expositiva, descritiva, 
explicativa, com utilização de 

Power Point. 

O discente deve dispor 
de acesso à plataforma 

Microsoft Teams 
07/12/21 T1 e T2 16:00 16:50 1h 2 – Esclarecimentos de dúvidas sobre o 

vídeo “dependências do laboratório de 
Bromatologia” e “Amostragem”. 

O professor ficará a disposição 
dos alunos na sala de aula 

virtual para esclarecer dúvidas 
sobre os vídeos referentes às 

aulas práticas  

 
O discente deve dispor 
de acesso à plataforma 

Microsoft Teams 

14/12/21 T1 e T2 16:00 16:50 1h 3 – Esclarecimentos de dúvidas sobre os 
vídeos determinação de umidade e aw.  

O professor ficará a disposição 
dos alunos na sala de aula 

virtual para esclarecer dúvidas 
sobre os vídeos referentes às 

aulas práticas 

 
O discente deve dispor 
de acesso à plataforma 

Microsoft Teams 

21/12/21 T1 e T2 16:00 16:50 1h 4 – Esclarecimentos de dúvidas sobre o 
vídeo determinação de carboidratos. 

O professor ficará a disposição 
dos alunos na sala de aula 

virtual para esclarecer dúvidas 
sobre os vídeos referentes às 

aulas práticas 

 
O discente deve dispor 
de acesso à plataforma 

Microsoft Teams 

18/01/21 

T1 14:00 14:50 1h 5 – Aula prática de cinzas.  
 
 
 
 
 
 

Realização de experimentos 
práticos presenciais no laboratório 

de Bromatologia (Bloco 2B, 
campus Umuarama). 

 
Necessário jaleco, calça 
e sapato fechado, além 

do roteiro impresso. 
T2 14:50 15:40 1h 
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25/01/21 

T1 14:00 14:50 1h 6 – Aula prática de lipídios. 
 

Realização de experimentos 
práticos presenciais no laboratório 

de Bromatologia (Bloco 2B, 
campus Umuarama). 

Necessário jaleco, calça 
e sapato fechado, além 

do roteiro impresso. T2 14:50 15:40 1h 

01/02/21 

T1 14:00 14:50 1h 7 – Aula prática de proteínas. 
 

Realização de experimentos 
práticos presenciais no laboratório 

de Bromatologia (Bloco 2B, 
campus Umuarama). 

Necessário jaleco, calça 
e sapato fechado, além 

do roteiro impresso. T2 14:50 15:40 1h 

-  - - 7h - - - 
(1) Descrição detalhada de como será realizada a Atividade prática. 
(2) Descrição detalhada dos recursos que os discentes deverão dispor para realizar a Atividade prática 

 
 
 
- Hospedagem dos conteúdos e comunicação síncrona com endereço web de localização dos arquivos:  
O Colegiado do curso definiu a(s) Tecnologia(s) Digital(is) de Informação e Comunicação (TDIC): Microsof Teams,  MConf RNP e Moodle. As plataformas Google Meet, Jitsi, Zoom podem ser utilizadas ressalvando que não 
existe Cooperação Técnica entre estas plataformas e o Centro de Tecnologia da Informação (CTI) da UFU. 
Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a plataforma Moodle disponibiliza de material para os estudantes utilizando os seguintes recursos: página, pasta, arquivo, 
URL, rótulos e livro. As ferramentas de comunicação disponibilizadas são o Chat e a Mensageria. 
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6.2 Atividades Assíncronas 
a) Teóricas 
Se o componente tem carga horária teórica que será realizada como atividade assíncrona, preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar a realização das atividades assíncronas teóricas e como será desenvolvido o 
trabalho pelo estudante. Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a plataforma Moodle UFU possibilita a utilização das atividades: Diário de bordo, Fórum, 
Questionário, Escolha, Tarefa, Glossário, Wiki. 

 
Número e nome da atividade1 Descrição da atividade2 Formato da atividade3 Valor da atividade4 Carga horária Data da 

entrega5 

Terça Feira, de 14:00 até 
15:50 h:  
- Amostragem. Água e 
atividade de água e sua 
influência nos alimentos/ 
Umidade. 
 

- As Os discentes irão assistir as vídeo 
aulas gravadas que estarão disponíveis 
por meio de links na plataforma 
Microsoft Teams. 

Vídeo aula gravada, 
disponível na 
plataforma Microsoft 
Teams. Horário de 
início: 14:00 h; 
Horário de fim às 
15:40 h. 

A presença será contabilizada pela 
entrega de um questionário sobre 
o assunto.  

 

2 07/12/2021 

1-Terça Feira, de 14:40 até 
15:50 h:  
-Resolução de lista de 
exercício sobre Amostragem. 
Água e atividade de água e sua 
influência nos alimentos/ 
Umidade. 

- Resolução de lista de exercícios: As 
(Os) discentes irão responder um 
questionário relacionado aos assuntos já 
ensinados em aula. O questionário estará 
vinculado ao software Microsoft Forms 
e será disponibilizado por meio de um 
link no Microsoft Teams. 
Horário de início: 14:50; 
Horário de fim: 15:40 

Lista de exercícios na 
plataforma Microsoft 
Teams. 

A presença será contabilizada pela 
entrega do questionário sobre o 
assunto.  
Valor: 4 pontos. 

1 07/12/2021 

2-Terça Feira, de 14:40 até 
15:50 h:  
-Resolução de lista de 
exercício sobre Carboidratos e 
fibras. 

- Resolução de lista de exercícios: As 
(Os) discentes irão responder um 
questionário relacionado aos assuntos já 
ensinados em aula. O questionário estará 
vinculado ao software Microsoft Forms 
e será disponibilizado por meio de um 
link no Microsoft Teams. 
Horário de início: 14:50; 
Horário de fim: 15:40 

Lista de exercícios na 
plataforma Microsoft 
Teams. 

A presença será contabilizada pela 
entrega do questionário sobre o 
assunto.  
Valor: 4 pontos. 

1 14/12/2021 
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Número e nome da atividade1 Descrição da atividade2 Formato da atividade3 Valor da atividade4 Carga horária Data da 
entrega5 

Terça Feira, de 14:00 até 
15:50 h:  
- Amostragem. Água e 
atividade de água e sua 
influência nos alimentos/ 
Umidade. 
 

- As Os discentes irão assistir as vídeo 
aulas gravadas que estarão disponíveis 
por meio de links na plataforma 
Microsoft Teams. 

Vídeo aula gravada, 
disponível na 
plataforma Microsoft 
Teams. Horário de 
início: 14:00 h; 
Horário de fim às 
15:40 h. 

A presença será contabilizada pela 
entrega de um questionário sobre 
o assunto.  

 

2 07/12/2021 

 
3-Terça Feira, de 14:40 até 
15:50 h:  
-Resolução de lista de 
exercício sobre proteínas e 
pH. 

- Resolução de lista de exercícios: As 
(Os) discentes irão responder um 
questionário relacionado aos assuntos já 
ensinados em aula. O questionário estará 
vinculado ao software Microsoft Forms 
e será disponibilizado por meio de um 
link no Microsoft Teams. 
Horário de início: 14:50; 
Horário de fim: 15:40 

Lista de exercícios na 
plataforma Microsoft 
Teams. 

A presença será contabilizada pela 
entrega do questionário sobre o 
assunto.  
Valor: 4 pontos. 

1 21/12/2021 

4-Terça Feira, de 14:40 até 
15:50 h:  
-Resolução de lista de 
exercício sobre Cinzas e 
lipídios. 

- Resolução de lista de exercícios: As 
(Os) discentes irão responder um 
questionário relacionado aos assuntos já 
ensinados em aula. O questionário estará 
vinculado ao software Microsoft Forms 
e será disponibilizado por meio de um 
link no Microsoft Teams. 
Horário de início: 14:50; 
Horário de fim: 15:40 

Lista de exercícios na 
plataforma Microsoft 
Teams. 

A presença será contabilizada pela 
entrega do questionário sobre o 
assunto.  
Valor: 4 pontos. 

1 11/01/2022 

- - - - 8 horas - 
(1) Número e nome da atividade: exemplo, Atividade 1 - Produção de uma resenha; Atividade 2 - Fórum de Discussão sobre Meio Ambiente. 
(2) Descrição da atividade: explicar em detalhe o que deverá ser feito na atividade, qual material deverá ser consultado (texto, vídeo, imagem, charge, etc), qual objetivo da atividade, dentre outros. 
(3) Formato da atividade: explicar como deverá ser realizada e enviada a atividade (dentro das normas da ABNT, em arquivo .doc, .pdf, Excel etc.). 
(4) Valor da atividade: qual a valoração, o que será considerado na avaliação; como ela será contabilizada para registro da frequência do estudante na disciplina. 
(5) Data de entrega: quando deverá ser entregue/enviada. 
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- Hospedagem dos conteúdos e comunicação assíncrona com endereço web de localização dos arquivos:  
O Colegiado do curso definiu a(s) Tecnologia(s) Digital(is) de Informação e Comunicação (TDIC): Microsof Teams,  MConf RNP e Moodle. As plataformas Google Meet, Jitsi, Zoom podem ser utilizadas ressalvando que não 
existe Cooperação Técnica entre estas plataformas e o Centro de Tecnologia da Informação (CTI) da UFU. 
Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a plataforma Moodle disponibiliza de material para os estudantes utilizando os seguintes recursos: página, pasta, arquivo, 
URL, rótulos e livro. As ferramentas de comunicação disponibilizadas são o Chat e a Mensageria. 

 
b) Práticas 
Se o componente tem carga horária prática que será realizada como atividade assíncrona, preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar a realização das atividades assíncronas práticas e como será desenvolvido o 
trabalho pelo estudante. 
Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) são atividades assíncronas possíveis de serem realizadas no Moodle UFU: Diário de bordo, Fórum, Questionário, Escolha, 
Tarefa, Glossário, Wiki. 

 
Número e nome 

da atividade1 

Descrição da 
atividade2 

Recursos3 Formato da 
atividade4 

Valor da 
atividade5 

Carga 
horária 

Data da entrega6 

-Introdução a 
Bromatologia; 

-Regras de 
segurança no 
laboratório. 

Assistir aos 
vídeos 

“dependências do 
laboratório de 

Bromatologia” e 
“Amostragem”. 

 
O discente deve dispor de 

acesso à plataforma Microsoft 
Teams  

Vídeo aula gravada, 
disponível na 

plataforma Microsoft 
Teams. 

 
Não haverá 
pontuação 
para esta 
atividade 

1h Até 06/11/21 

Atividade 1P  - Relatório sobre 
vídeo de 

amostragem 
-Assistir aos 
vídeos sobre 

determinação de 
umidade e aw. 

O discente deve dispor de 
acesso à plataforma Microsoft 
Teams, além de ferramentas 

necessárias para confecção do 
relatório (Ex: Pacote office, 

Libre Office ou Google 
Documents). 

-O discente deverá 
entregar o relatório 

em formato word ou 
pdf na plataforma 
Microsoft Teams. 

-Vídeo aula gravada, 
disponível na 

plataforma Microsoft 
Teams. 

5 pts 2h 
Entrega relatório: 10/12/21 

Assistir vídeos até: 13/12/21 

Atividade 2P  - Relatório sobre 
vídeo de 

determinação de 
umidade e aw. 

-Assistir o vídeo 
sobre 

O discente deve dispor de 
acesso à plataforma Microsoft 
Teams, além de ferramentas 

necessárias para confecção do 
relatório (Ex: Pacote office, 

Libre Office ou Google 

-O discente deverá 
entregar o relatório 

em formato word ou 
pdf na plataforma 
Microsoft Teams. 

-Vídeo aula gravada, 

5 pts 1h 
Entrega relatório: 17/12/21 
Assistir vídeo até: 20/12/21 
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Número e nome 
da atividade1 

Descrição da 
atividade2 

Recursos3 Formato da 
atividade4 

Valor da 
atividade5 

Carga 
horária 

Data da entrega6 

determinação de 
carboidratos. 

Documents). disponível na 
plataforma Microsoft 

Teams. 
 
 

Atividade 3P - Relatório sobre 
vídeo de 

determinação de 
carboidratos. 

 

O discente deve dispor de 
acesso à plataforma Microsoft 
Teams, além de ferramentas 

necessárias para confecção do 
relatório (Ex: Pacote office, 

Libre Office ou Google 
Documents). 

-O discente deverá 
entregar o relatório 

em formato word ou 
pdf na plataforma 
Microsoft Teams. 

5 pts 1h Entrega relatório: 22/12/21 

Atividade 4P -Relatório sobre 
aula prática de 

cinzas  

O discente deve dispor de 
acesso à plataforma Microsoft 
Teams, além de ferramentas 

necessárias para confecção do 
relatório (Ex: Pacote office, 

Libre Office ou Google 
Documents). 

-O discente deverá 
entregar o relatório 
em formato word ou 
pdf na plataforma 
Microsoft Teams. 

5 pts 1h Entrega relatório: 25/01/22 

Atividade 5P  -Relatório sobre 
aula prática de 

lipídeos  

O discente deve dispor de 
acesso à plataforma Microsoft 
Teams, além de ferramentas 

necessárias para confecção do 
relatório (Ex: Pacote Office, 

Libre Office ou Google 
Documents). 

-O discente deverá 
entregar o relatório 
em formato word ou 
pdf na plataforma 
Microsoft Teams. 

5 pts 1h Entrega relatório: 01/02/22 

Atividade 6P  -Relatório sobre 
aula prática de 

proteínas  

O discente deve dispor de 
acesso à plataforma Microsoft 
Teams, além de ferramentas 

-O discente deverá 
entregar o relatório 
em formato word ou 
pdf na plataforma 

5 pts 1h Entrega relatório: 10/02/22 
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Número e nome 
da atividade1 

Descrição da 
atividade2 

Recursos3 Formato da 
atividade4 

Valor da 
atividade5 

Carga 
horária 

Data da entrega6 

necessárias para confecção do 
relatório (Ex: Pacote Office, 

Libre Office ou Google 
Documents). 

Microsoft Teams. 

- -  - - 8 h - 
(1) Número e nome da atividade: exemplo, Atividade 1 - Produção de uma resenha; Atividade 2 - Fórum de Discussão sobre Meio Ambiente. 
(2) Descrição da atividade: explicar em detalhe o que deverá ser feito na atividade, qual material deverá ser consultado (texto, vídeo, imagem, charge, etc), qual objetivo da atividade, dentre outros. 
(3) Descrição detalhada dos recursos que os discentes deverão dispor para realizar a Atividade prática 
(4) Formato da atividade: explicar como deverá ser realizada e enviada a atividade (dentro das normas da ABNT, em arquivo .doc, .pdf, Excel etc.). 
(5) Valor da atividade: qual a valoração, o que será considerado na avaliação; como ela será contabilizada para registro da frequência do estudante na disciplina. 
(6) Data de entrega: quando deverá ser entregue/enviada. 

 
OBS: Os relatórios deverão conter: 
 
-Capa 
-Sumário 
-Introdução (Com referencial teórico) (1 pt) 
-Objetivos (0,25 pt) 
-Material e métodos (Detalhado) (1 pt) 
-Resultados (1 pt) 
-Discussão (Quando for o caso, comparar com o rótulo, tabela TBCA-USP ou TACO-UNICAMP, além de literatura científica) (1 pt) 
-Conclusão (0,25 pt) 
-Referências bibliográficas (ABNT) (0, 5 pt) 
 
- Hospedagem dos conteúdos e comunicação assíncrona com endereço web de localização dos arquivos:  
O Colegiado do curso definiu a(s) Tecnologia(s) Digital(is) de Informação e Comunicação (TDIC): Microsof Teams,  MConf RNP e Moodle. As plataformas Google Meet, Jitsi, Zoom podem ser utilizadas ressalvando que não 
existe Cooperação Técnica entre estas plataformas e o Centro de Tecnologia da Informação (CTI) da UFU. 
Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a plataforma Moodle disponibiliza de material para os estudantes utilizando os seguintes recursos: página, pasta, arquivo, 
URL, rótulos e livro. As ferramentas de comunicação disponibilizadas são o Chat e a Mensageria. 
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7. AVALIAÇÃO  
7.1 Assiduidade Discente: 
 A assiduidade das (os) discentes será validada por relatórios gerados pela plataforma Microsoft Teams, pela resolução de listas de exercícios e 
entrega de questionários no Teams e a resolução das provas na plataforma Moodle. 
 
Descrição de como será acompanhada e validada a assiduidade discente nas atividades síncronas e assíncronas. Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a 
plataforma Moodle UFU gera relatórios que auxiliam no acompanhamento da disciplina. São mais utilizados, o relatório geral do perfil do Discente e o relatório de notas. 
 
7.2 Aproveitamento Discente: 
Preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar o aproveitamento discente. 
Explicite a periodicidade do processo avaliativo, os instrumentos/formas avaliação a serem empregados, os critérios a serem considerados e, finalmente, o valor atribuído a cada instrumento proposto. Deve-se seguir o art. 163 das 
Normas Gerais da Graduação vigentes na UFU e as normas do Projeto Pedagógico do Curso. 

 
Data 

(DD/MM/AAAA
) 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Número e nome 
da atividade 
avaliativa 

Instrumento avaliativo ou descrição da 
atividade 

Pontuação Instrução para 
realização 

Forma de 
envio 

TDIC
1,2 

07/12/2021 14:40 15:50 1-Resolução de 
lista de exercício 
sobre 
Amostragem. 
Água e atividade 
de água e sua 
influência nos 
alimentos/ 
Umidade. 

- Resolução de lista de exercícios: As (Os) 
discentes irão responder um questionário 
relacionado aos assuntos já 
ensinados em aula. O questionário estará 
vinculado ao software Microsoft Forms e 
será disponibilizado por meio de um link no 
Microsoft Teams. 
Horário de início: 14:50; 
Horário de fim: 15:40. 

4 Responder as questões 
de acordo com as 
informações obtidos 
durantes as aulas 
previamente 
ministradas; 
  

As 
respostas 
são 
inviadas 
automatica
mente na 
plataforma 
Microsoft 
Teams, 

1 
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10/12/2021 - - 1P - Vídeo de 
amostragem 

Relatório sobre vídeo de amostragem. 5 Os relatórios deverão 
conter capa, sumário, 
introdução com 
referencial teórico, 
objetivos, material e 
métodos, resultado, 
discussão, conclusão e 
referências 
bibliográficas 
(ABNT). 

Os 
relatórios 
serão 
entregues 
na 
plataforma 
Microsoft 
Teams. 

1 

14/12/2021 14:40 15:50 2-  Resolução de 
lista de exercício 
sobre 
Carboidratos e 
fibras. 

Resolução de lista de exercícios: As (Os) 
discentes irão responder um questionário 
relacionado aos assuntos já 
ensinados em aula. O questionário estará 
vinculado ao software Microsoft Forms e 
será disponibilizado por meio de um link no 
Microsoft Teams. 
Horário de início: 14:50; 
Horário de fim: 15:40 

4 Responder as questões 
de acordo com as 
informações obtidos 
durantes as aulas 
previamente 
ministradas; 
  

As 
respostas 
são 
inviadas 
automatica
mente na 
plataforma 
Microsoft 
Teams, 

1 

17/12/2021 - - 2P -  Vídeo de 
determinação de 
umidade e aw 

Relatório sobre vídeo de determinação de 
umidade e aw 

5 Os relatórios deverão 
conter capa, sumário, 
introdução com 
referencial teórico, 
objetivos, material e 
métodos, resultado, 
discussão, conclusão e 
referências 
bibliográficas 
(ABNT). 

Os 
relatórios 
serão 
entregues 
na 
plataforma 
Microsoft 
Teams. 

1 

21/12/2021 14:40 15:50 3- Resolução de 
lista de exercício 
sobre Proteínas e 

Resolução de lista de exercícios: As (Os) 
discentes irão responder um questionário 
relacionado aos assuntos já 

4 Responder as questões 
de acordo com as 
informações obtidos 

As 
respostas 
são 

1 
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pH em alimentos. ensinados em aula. O questionário estará 
vinculado ao software Microsoft Forms e 
será disponibilizado por meio de um link no 
Microsoft Teams. 
Horário de início: 14:50; 
Horário de fim: 15:40 

durantes as aulas 
previamente 
ministradas; 
  

inviadas 
automatica
mente na 
plataforma 
Microsoft 
Teams, 

22/12/2021 - - 3P -  Vídeo de 
determinação de 
carboidratos 

Relatório sobre vídeo determinação de 
carboidratos 

5 Os relatórios deverão 
conter capa, sumário, 
introdução com 
referencial teórico, 
objetivos, material e 
métodos, resultado, 
discussão, conclusão e 
referências 
bibliográficas 
(ABNT). 

Os 
relatórios 
serão 
entregues 
na 
plataforma 
Microsoft 
Teams. 

1 

11/01/2022 14:40 15:50 4-  Resolução de 
lista de exercício 
sobre Cinzas e 
lipídios em 
alimentos. 

Resolução de lista de exercícios: As (Os) 
discentes irão responder um questionário 
relacionado aos assuntos já 
ensinados em aula. O questionário estará 
vinculado ao software Microsoft Forms e 
será disponibilizado por meio de um link no 
Microsoft Teams. 
Horário de início: 14:50; 
Horário de fim: 15:40 

4 Responder as questões 
de acordo com as 
informações obtidos 
durantes as aulas 
previamente 
ministradas; 
  

As 
respostas 
são 
inviadas 
automatica
mente na 
plataforma 
Microsoft 
Teams, 

1 

25/01/2022 - - 4P - Aula prática 
de cinzas 

Relatório sobre aula prática de cinzas 5 Os relatórios deverão 
conter capa, sumário, 
introdução com 
referencial teórico, 
objetivos, material e 
métodos, resultado, 
discussão, conclusão e 

Os 
relatórios 
serão 
entregues 
na 
plataforma 
Microsoft 
Teams. 

1 
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referências 
bibliográficas 
(ABNT). 

01/02/22 - - 5P - Aula prática 
de lipídeos 

Relatório sobre aula prática de lipídeos 5 Os relatórios deverão 
conter capa, sumário, 
introdução com 
referencial teórico, 
objetivos, material e 
métodos, resultado, 
discussão, conclusão e 
referências 
bibliográficas 
(ABNT). 

Os 
relatórios 
serão 
entregues 
na 
plataforma 
Microsoft 
Teams. 

1 

08/02/2022 14:00 15:50 5- Prova Por meio da plataforma Moodle será aplicada 
uma prova, a qual conterá questões fechadas 
e deverá ser feita no horário da aula. 

25 1) A prova deve ser 
executada 
individualmente pela (o) 
discente; 
2) Realize a prova em 
um ambiente isolado e 
tranquilo, com conexão 
estável à internet. 
3) Uma vez começada a 
prova, você tem 2 
horários para concluí-la; 
4) As questões devem 
ser respondidas de 
acordo com livros, 
artigos científicos, 
material didático e 
informações fornecidas 
durantes as aulas.  

Moodle 1 
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(1) Centro de Tecnologia da Informação (CTI) ratifica que as Soluções Institucionais para Ferramentas de Colaboração e Cooperação são o Microsof Teams e o MConf RNP. 
(2) TDIC: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.  

 
 
 

10/02/2022 - - 6P - Aula prática 
de proteínas 

Relatório sobre aula prática de proteínas 5 Os relatórios deverão 
conter capa, sumário, 
introdução com 
referencial teórico, 
objetivos, material e 
métodos, resultado, 
discussão, conclusão e 
referências 
bibliográficas 
(ABNT). 

Os 
relatórios 
serão 
entregues 
na 
plataforma 
Microsoft 
Teams. 

1 

22/03/2022 14:00 15:50 6- Prova Por meio da plataforma Moodle será aplicada 
uma prova, a qual conterá questões fechadas 
e deverá feita no horário da aula. 

25 1) A prova deve ser 
executada 
individualmente pela (o) 
discente; 
2) Realize a prova em 
um ambiente isolado e 
tranquilo, com conexão 
estável à internet. 
3) Uma vez começada a 
prova, você tem 3 
horários para concluí-la; 
4) As questões devem 
ser respondidas de 
acordo com livros, 
artigos científicos, 
material didático e 
informações fornecidas 
durantes as aulas.  

Moodle 1 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
COLEGIADO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA  

PLANO DE ENSINO PARA ATIVIDADE ACADÊMICA REMOTA EMERGENCIAL (AARE) 
 

Página 19 de 19 

9. APROVAÇÃO 
 
Aprovado em reunião do Colegiado do Curso de Biotecnologia realizada em ____/_____/2021. 
 
 

Prof Dr Nilson Nicolau Junior 
Coordenador do Curso de Biotecnologia campus Umuarama 

 


