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Ementa:  

Fatores que interferem na qualidade do pescado e seus derivados comestíveis e 

não comestíveis; Importância e valor da carne de pescado e seus derivados na 

alimentação e saúde humana; importância dos produtos de origem do pescado 

no mercado interno e externo e atualidades; Considerações especiais, 

legislações e atualidades; importância, técnicas e exigências legais do uso de 

aditivos, diferentes tecnologias de intervenção para manter a qualidade do 

pescado e seus derivados; generalidades sobre pescado e seus derivados: 

composição química e valor nutritivo de peixes, crustáceos e moluscos 

próprios e impróprios para o consumo humano; métodos de conservação do 

pescado e seus derivados; defeitos de qualidade no pescado, seus produtos e 

subprodutos comestíveis e não-comestíveis; Manipulação, transporte e 

estocagem do pescado a bordo dos barcos pesqueiros e nas agroindústrias 

processadoras e beneficiadoras de pescado fresco e derivados industrializados; 

Tecnologia da produção, industrialização e comercialização de pescado, seus 

produtos e subprodutos comestíveis e não-comestíveis – processamento 

tecnológico de pescado e seus derivados; Tecnologias de processamento, 

conservação, embalagem e rotulagem de produtos de origem do pescado e 

subprodutos comestíveis e não-comestíveis e suas exigências legais; Coleta e 

análises físico-químicas e microbiológicas de água, pescado e seus derivados 

(principais análises de rotina e legalmente exigidas, nacional e 

internacionalmente); Programas de qualidade executados nas agroindústrias e 

exigências legais (nacional e internacional): ISO 22000/2005, Boas Práticas de 

Fabricação (BPF), Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO), 

Análise de Risco e Pontos Críticos de Controle (HACCP), 5S, Treinamento no 

Local de Trabalho (TLT),  - Boas Práticas de Agropecuárias (BPA), 

Programas de Biosseguridade, Bem Estar Animal (BEA), Programas de 

rastreabilidade, dentre outros mais atuais e de maior importância e impacto no 

mercado nacional e internacional de pescado e derivados; Principais 

enfermidades veiculadas pelo pescado de importância para a inspeção de 

alimentos e saúde pública; qualidade da água e sua influência na qualidade do 

pescado e seus derivados;  Classificação e controle de qualidade das matérias-

primas nas agroindústrias de pescado e derivados; Inspeção, aprovação e 

análises de rotulagem de produtos de origem do pescado; Inspeção ante 

mortem, abate, necropsias e coleta de material para análises oficiais, inspeção 

post mortem, rigor mortis, transformação de carne em músculo e suas 

alterações (inspeção, seleção e classificação), critérios de julgamento; Controle 

de resíduos em pescado e seus derivados; Programa Nacional de Sanidade de 

Animais Aquáticos (PNSA), segurança alimentar na cadeia produtiva do 

pescado, desde a produção e pesca até a mesa do consumidor. 
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