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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O curso tem como objetivo formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao 

controle, à avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas  
sobre  o  meio  ambiente,  de  modo  a  atender  as necessidades  de  proteção  e  utilização  dos  
recursos  naturais  de  forma  sustentável,  aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, 
uso e tratamento da água, nos projetos de obras  de  saneamento,  que  envolvem  sistemas  de  
abastecimento  de  água,  sistemas  de esgotamento  sanitário,  sistemas  de  limpeza  urbana,  bem  
como  no  desenvolvimento  de políticas  e  ações  no  meio  ambiente  que  busquem  o  
monitoramento,  o  controle,  a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde 
pública. 
 

EMENTA: 
Conceitos e atribuições da Vigilância Sanitária. Vigilância Epidemiológica de Alimentos. 

Código de Defesa do Consumidor. Legislações pertinentes ao controle de qualidade na indústria e 
serviço de alimentação. Conceitos básicos sobre higienização e noções sobre agentes de limpeza. 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
A disciplina de higiene e vigilância sanitária de alimentos tem como objetivo o estudo da 

legislação brasileira, conhecer os principais tipos de contaminação na cadeia produtiva dos 
alimentos, bem como conhecer as normas de legislação para aplicar medidas preventivas, usando 
como ferramenta os programas de Boas Práticas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
Introduzir a Legislação de Alimentos de forma geral e abrangente.  
Apresentar os conceitos gerais sobre a Vigilância Sanitária e suas atribuições. Definições de 

surtos alimentares e suas etapas de investigação. 
Apresentar noções gerais sobre o Código de Defesa do Consumidor. 
Conhecer os principais agentes de contaminação de alimentos e os principais alimentos 

envolvidos. 
Reportar as principais legislações pertinentes ao controle de qualidade de alimentos. 

 Apresentar os conceitos gerais sobre higienização de alimentos e os principais agentes de 
limpeza.  



 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 
Data Horário Conteúdo 
28/07 13:30 – 16:10 Apresentação do plano de ensino. Conceitos de Inspeção Sanitária de 

Alimentos; Atribuições da Vigilância Sanitária de Alimentos; 
04/08 13:30 – 16:10 Vigilância Sanitária e Epidemiologia de alimentos; Surtos alimentares, 

etapas de investigação, 
11/08 13:30 – 16:10 Fontes de contaminação, Código de Defesa do Consumidor; 
18/08 13:30 – 16:10 Alimentos de origem vegetal e possíveis alterações; 
25/08 13:30 – 16:10 Alimentos de origem animal e possíveis alterações; 
01/09 13:30 – 16:10 PROVA 1.  
08/09 13:30 – 16:10 Legislações referentes ao controle de qualidade de alimentos;  
15/09 13:30 – 16:10 Boas Práticas no Serviço de Alimentação e Indústria, check list; 
22/09 13:30 – 16:10 Procedimentos Operacionais Padronizados – POP. 
29/09 13:30 – 16:10 APRESENTAÇÃO DOS SEMINÁRIOS. 
06/10 13:30 – 16:10 Programa Análise de Perigos e Pontos Críticos Controle; 
13/10 
20/10 

13:30 – 16:10 
13:30 – 16:10 

Legislação de Rotulagem e exercícios check list; 
Aula de pesquisa para o PROJETO (POP). 

25/10 07:30 – 10:00 Atividade de pesquisa: resenha de artigo 
27/10 13:30 – 16:10 FERIADO: COMEMORAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO; 
03/11  13:30 – 16:10 Aula de acompanhamento da etapa do Projeto; 
10/11 13:30 – 16:10 Água, agentes de limpeza e sanitização; 
17/11 13:30 – 16:10 Higienização de alimentos; 
24/11 13:30 – 16:10 PROVA 2. 
01/12 13:30 – 16:10 Exame. 
   
 

METODOLOGIA PROPOSTA:  
Aulas expositivas, exercícios ocasionalmente com a utilização de material de apoio para 

apresentação dos conteúdos (vídeos, artigos, debates). 
 

 
AVALIAÇÃO:  

1) Avaliação básica do semestre: 
 Serão aplicadas 2 provas (Pr), 1 seminário (S) e 1 projeto (Pj). A média da nota semestral 
corresponderá a soma das 2 provas mais a avaliação correspondente a soma da nota do seminário 
com a nota do projeto dividido por dois. A média será, portanto, calculada da seguinte forma: 

 
NF = Pr1+Pr2+((S1+Pj1)/2) 

           3 
 

As provas poderão conter questões discursivas sobre conceitos e relações teóricas do conteúdo;  
 A aprovação ocorrerá quando a média do semestre for maior ou igual a 7,0.  

 
 

2) Segunda chamada de trabalhos: 
 Os trabalhos deverão ser apresentados no dia marcado, valendo nota integral. Após a data 
combinada, os alunos que desejarem podem entregar no prazo máximo de 3 dias, valendo no 
máximo, 70% da nota integral do mesmo. 
 
 
 



3) Segunda chamada de provas: 
 A segunda chamada da prova será concedida exclusivamente aos alunos que apresentarem 
justificativa comprovada e aceita pela coordenação do curso. Caso contrário, ficará com nota zero. 
 As provas serão agendadas em dia e horário a critério do professor, podendo ser feita até o 
final do semestre. 
 
4) Instruções para realização das provas: 
a) A prova deverá ser realizada no tempo previsto, sem qualquer tempo adicional concedido; 
b) A prova poderá ser realizada à lápis ou à caneta, no entanto, aqueles que realizarem à lápis não 
terão direito à reclamação da correção; 
c) Aluno flagrado em atividade ilícita durante a prova terá nota zero atribuída à mesma; 
d) Casos não previstos serão resolvidos pelo professor. 
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