
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO PLANO 

DE ATIVIDADES REMOTAS 

NOME DO COMPONENTE COLEGIADO CÓDIGO SEMESTRE 

PROCESSOS INDUSTRIAIS 
ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 
PROD0057 2020.2 

CARGA HORÁRIA 
TOTAL SÍNCRONA ASSÍNCRONA SEG 

10-12h 
30 HORAS-AULA 12 HORAS-AULA 18 HORAS-AULA 

CURSOS ATENDIDOS SUB-TURMAS 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NÃO SE APLICA 

PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL (EIS) TITULAÇÃO 

VIVIANNI MARQUES LEITE DOS SANTOS DOUTORADO 

EMENTA 

Conceitos de produção e processos industriais. Processo de Liofilização. Produção industrial de cimento, papel e vidro. Processos e produtos 

derivados do petróleo. Processo de produção de biocombustíveis. Produção de sabão e detergentes. Processos básicos industriais existentes na 

região do Vale do São Francisco. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO  

OBJETIVO GERAL: Abordagem dos conceitos fundamentais na área de processos industriais e apresentação dos principais processos que ocorrem na 

região do Vale do São Francisco, bem como habilitar/capacitar futuros profissionais para análise de quaisquer processos industriais por meio de 

metodologia de abordagem dos processos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Familiarizar os graduandos com a análise dos processos químicos industriais. 

- Conduzir ao desenvolvimento do senso crítico e de busca pelas etapas limitantes ou gargalos dos processos, aspectos ergônomicos e de segurança 

no trabalho, aspectos de inovação, bem como identificação e gestão dos impactos ambientais resultantes. 

METODOLOGIA 

A disciplina será ministrada em ambiente virtual de aprendizagem, hospedado no Google Classroom e servirá como complementação teórica dos 

assuntos passados e, eventualmente, substituindo a necessidade de aula presencial. No ambiente da disciplina, serão disponibilizados livros, 

videoaulas, apostilas, exercícios e avaliações. Também estará disponível uma série de recursos para revisão dos temas como: biblioteca digital, artigos 

e vídeos de aplicação prática. 

ATIVIDADES SÍNCRONAS: Compostas por videoaulas teóricas e/ou exercícios para fixação, com participação simultânea do docente e dos discentes 

via webconferência. 

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS: Compostas por artigos, exercícios, avaliações online, biblioteca virtual e/ou videoaulas teóricas gravadas,  

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações da disciplina serão feitas por meio de apresentação de seminários, entrega de atividades e avaliação on line, com prazos e durações 

preestabelecidos. A nota final da disciplina será composta de 2 (duas) avaliações, de acordo com a descrição a seguir: 

- Avaliação 1 (online), com valor de 10 pontos, relativa à primeira unidade. Esta avaliação será feita por meio de seminários (50%), atividades (10%) e 

avaliação on line (40%). 

- Avaliação 2 (online), ao final da disciplina, com valor de 10 pontos, relativa ao envio de documento final, no formato de artigo ou patente ou RPC, 

elaborado com até 3 membros. 

A nota final será  a média aritmética das duas avaliações. 

- Avaliação final (on line), com questões relativas a todo o conteúdo ministrado. Só será permitido ao discente realizar a avaliação final se obtiver uma 

média entre 4,0 e 6,9. Os discentes com média inferior a esse intervalo de pontuação, serão considerados reprovados. 

 

CONTEÚDOS DIDÁTICOS 

 Número Cronograma de atividades Síncronas Assíncronas 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O MÓDULO/UNIDADE 1 

1 
Apresentação do programa da disciplina com contextualização da disciplina. Conceitos de 

produção e processos industriais. 2 

 

0 

2 
Gerenciamento de resíduos sólidos Industriais, Aspectos ambientais; de qualidade; de segurança; 

ergonomia; de inovação e gargalos/limitantes. 0 
2 

3 Processo de Liofilização (foco em farmacêutico). Observação dos aspectos descritos na aula 02 0 2 



4 Processo de Liofilização (foco em alimentos). Observação dos aspectos descritos na aula 02 2 0 

5 Produção industrial de cimento. Observação dos aspectos descritos na aula 02 0 2 

6 Processo de produção de papel e Processo de produção de vidro. 2 0 

7 Observação dos aspectos descritos na aula 02 0 2 

8 Processos e produtos derivados do petróleo. Observação dos aspectos descritos na aula 02 0 2 

9 Processo de produção de biocombustíveis: processo de produção de 0 2 

10 biodiesel bruto. Observação dos aspectos descritos na aula 02 0 2 

11 Avaliação de aprendizagem 0 2 

12 Processo de produção de etanol. Observação dos aspectos descritos na aula 02 0 2 

13 
Processo de produção de aguardente. Visita técnica. Observação dos aspectos descritos na aula 

02 2 
0 

14 Produção de produção de sabão e detergentes. Observação dos aspectos descritos na aula 02 2 0 

15 Avaliação de aprendizagem: Apresentação de seminários: Processos escolhidos pelos discentes 2 0 

- Avaliação Final  (Online) - - 
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