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Histórico e Justificativa 

 
O Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT) foi criado como Indústria Agrícola 

“Cândido Tostes” pelo Governo de Minas Gerais, por meio do Decreto nº 50, de 

14.05.1935. Na inauguração, o seu nome já havia sido mudado para Fábrica-Escola de 

Laticínios “Cândido Tostes” (FELCT). Com a Lei nº 1476, de 03.09.1956, passa a 

denominar-se Instituto de Laticínios “Cândido Tostes”, subordinado à Secretaria de 

Agricultura de Minas Gerais. Em 1974, o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio 

da Lei nº 6310, autorizou a constituição da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 

Gerais – EPAMIG, transferindo então o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, com 

todas atividades e patrimônio, da estrutura da Secretaria de Agricultura para a recém-

criada empresa. 

Desde a sua criação, o ILCT propõe a vinculação da escola ao mercado de 

trabalho, ocorrendo de forma equilibrada o diálogo entre a escola e a comunidade 

laticinista. O estudante é o agente que leva para as empresas as tecnologias de ponta 

e os novos produtos ali desenvolvidos e dela traz as demandas que o mercado 

consumidor exige.  

Assim, o ILCT vem, há mais de oitenta anos, contribuindo para o permanente 

crescimento da indústria brasileira de laticínios, por meio do desenvolvimento e da 

difusão de tecnologias, da capacitação de pessoal para a indústria e atividades 

correlatas, e da formação de técnicos de nível médio. Estes profissionais ocupam cargos 

diversos, como professores, agentes de inspeção, gerentes técnicos de cooperativas e 

indústrias lácteas, administradores de fábricas, proprietários de indústrias e diretores de 
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grandes empresas no ramo de laticínios e equipamentos industriais, além de 

consultores técnicos de empresas nacionais e multinacionais. 

Hoje, a EPAMIG – ILCT possui imagem e conceito positivos junto à comunidade 

técnico-científica e ao setor produtivo no Brasil e reconhecimento mundial, por meio dos 

profissionais que passaram e passam por esta instituição. Este sucesso foi conseguido 

graças ao modelo de ensino-pesquisa-extensão do ILCT, cujo desenvolvimento foi 

sempre respaldado na conjugação equilibrada entre a teoria e a prática. 

Os programas de ensino e pesquisa do ILCT são executados em estreita 

integração, sendo que os trabalhos desenvolvidos pela pesquisa constituem 

instrumento básico no aprimoramento técnico do ensino em laticínios. A articulação 

perfeita entre as duas atividades-fim – ensino e pesquisa - está presente na realidade 

do ILCT. Destaca-se, ainda, o oferecimento de grande número de cursos de educação 

continuada, além de outras atividades extensionistas.  

 Desde a formatura da primeira turma em 1941, o ILCT diplomou 

aproximadamente 2.300 alunos em diversos modelos do curso de Técnico em 

Laticínios. Inicialmente, o curso tinha duração de dois anos e seu público era os alunos 

que concluíram o ginásio ou o técnico agrícola. Algumas mudanças ocorridas ao longo 

do tempo na oferta do curso foram necessárias, por força das novas legislações de 

ensino técnico, médio e da educação básica, outras ocorreram visando à adequação de 

conteúdos às mudanças e demandas tecnológicas das indústrias. Independente do 

formato do curso, as características básicas que sempre o diferenciou de outros cursos, 

foram mantidas: aulas teóricas associadas às atividades práticas. Esse é o pilar da 

filosofia da escola que assim se expressa: “Para saber mandar é preciso saber fazer. 

Para saber fazer é necessário aprender fazendo”. 

 Para atender ao objetivo de criação, oferecer pessoal técnico capacitado para 

suprir às necessidades de racionalização da cadeia do leite, o ILCT, ainda na década 

de 1940, oferecia, além do curso técnico, o curso de Especialista em Laticínios (1 ano 

de curso para graduados em Agronomia, Medicina Veterinária e Química Industrial) e o 

Certificado de Habilitação (qualificação profissional em área escolhida, com o objetivo 

de aumentar a eficiência e produtividade na área). A fábrica-escola também oferecia 

estágios na fábrica e no laboratório para industriais, fazendeiros e operários de fábricas; 

cursos avulsos com duração de três meses; e curso avulso de aperfeiçoamento, 

inspeção sanitária e industrialização de laticínios. O sucesso desse modelo pode ser 

observado durante toda sua trajetória institucional até os dias de hoje, com as 

capacitações que eram oferecidas para fiscais do IMA; cursos de formação continuada 

que são oferecidos regularmente; cursos sob demanda para indústrias; e mais 
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recentemente em parceria com a UFJF e a EMBRAPA Gado de Leite, a oferta do 

Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados. 

A este breve relato do papel do ILCT na capacitação de pessoal técnico para a 

indústria de laticínios e das razões que levam essa instituição a formar profissionais que 

irão atuar no setor agroalimentar, acrescentam-se outras informações obtidas em 

processos periódicos de avaliação interna e externa das ações educacionais desse 

Instituto.  

Na última pesquisa externa do perfil desejado pela indústria, feita com empresas 

que solicitam os técnicos e aquelas que cuidam da colocação dos mesmos no mercado 

de trabalho, por exemplo, constatou-se que o mercado laticinista carece de profissionais 

com conhecimento técnico, principalmente na área de produtos em pó, processamento 

UHT (ultra alta temperatura), iogurte e bebidas lácteas e de queijos, além de 

conhecimento para assumir atividades gerenciais. Observou-se também que, cada vez 

mais, os empresários têm oportunizado a este profissional fazer curso superior em 

horário noturno, ainda que o que dá suporte e sustentação às suas atividades técnicas, 

laboratoriais ou gerenciais é a formação obtida no curso técnico do ILCT. Estas 

informações chegam também ao ILCT, por meio do próprio aluno, ao retornar dos 

estágios, ou de participantes de eventos, como palestras e seminários que são 

sistematicamente organizados e oferecidos aos próprios alunos e ex-alunos. Recebe-

se também um feedback nas edições do Congresso Nacional de Laticínios/Semana 

Laticinista, quando a comunidade científica e empresarial vem ao ILCT trocar 

conhecimentos, apresentar tendências e inovações mercadológicas, manter contatos 

permanentes com professores e alunos que estão em processo de formação técnica. 

O acompanhamento feito com os egressos do ILCT enfatizou também que 20% 

daqueles que concluem o curso continuam seus estudos logo após o término do curso 

técnico, não ingressando imediatamente no mercado de trabalho, apesar da alta 

demanda e empregabilidade dos profissionais formados no ILCT, Instituto apontado 

como celeiro de profissionais competentes na área laticinista. Os cursos superiores mais 

procurados pelos egressos são: Engenharia de Alimentos, Farmácia e Bioquímica, 

Engenharia de Produção, Administração e Química. 

Atualmente, para ingressar no curso técnico oferecido pelo ILCT, o estudante 

deve ter concluído o ensino médio. Entre as disciplinas obrigatórias, além daquelas 

diretamente relacionadas ao processamento do leite e derivados, incluem-se 

microbiologia, bioquímica, físico-química, estatística, instalações e equipamentos, 

análise sensorial e proteção ambiental entre outras. As disciplinas do curso técnico são 

oferecidas por um quadro de professores integralmente qualificados em nível de 
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mestrado e doutorado e, na quase sua totalidade, em regime de dedicação integral ao 

ILCT. 

De acordo com a Resolução do CEE-MG no 469, de 28.02.2019, uma 

Universidade ou Centro Universitário deve possuir corpo docente com, no mínimo, 33% 

portadores de título de Mestre ou Doutor e com, no mínimo, 33% contratados em regime 

de tempo integral. O ILCT possui atualmente 26 profissionais lecionando no curso 

técnico. Desse número, 19 são do quadro efetivo da empresa, ou seja 73% em regime 

de tempo integral. Dos 19, 15 são portadores de título de Mestre ou Doutor, 

correspondendo a 79% do corpo efetivo. O Instituto possui ainda sete colaboradores 

externos, que possuem vínculo empregatício com empresas parceiras ou com 

universidades. 

 

 

 
 
 
 
 

Fundamentos Legais 

 
O Projeto Pedagógico do Curso fundamenta-se na legislação vigente.  Entre elas 

destacam-se: 

Este Projeto fundamenta-se na legislação vigente.  Entre elas, destacam-se: 

• Lei n.º 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB  

• Parecer CNE/CEB nº 5/2011, em 05.05.2011 - Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio. 

• Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 2013.  

• Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 3ª Edição, 2016 

• Resolução nº 6, de 20.09.2012 -Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio.  

• Lei nº 13.415, de 17.02.2017 - Altera as Leis nº 9.394, de 20.12.1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e nº 11.494, de 20.06.2007, 

que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação 

• Base Nacional Comum Curricular – MEC, em 14.12.2018. 
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• Resolução CNE/CEB nº 3, de 21.11.2018 - Atualiza as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio. 

• Resolução CNE/CP nº 4, de 17.12.2018 - Institui a Base Nacional Comum 

Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM), como etapa final da Educação 

Básica. 

• Parecer CNE/CEB nº 3/2018, em 08.11.2018 – Atualização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, observadas as alterações 

introduzidas na LDB pela Lei nº 13.415, de 2017. 

• Resolução CNE/CP nº 2, de 22.12.2017 - Institui e orienta a implantação da Base 

Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das 

etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica. 

• Resolução nº 1, DE 17.06.2004. – Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. 

• Decreto nº 4.281, DE 25.06.2002 – Institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, e dá outras providências. 

 

De acordo com o Art. 7º da Resolução nº 6, de 20.09.2012, os Cursos Técnicos 

podem ser desenvolvidos nas formas articulada e subsequente ao Ensino Médio.  A 

forma subsequente destina-se a quem já concluiu o Ensino Médio e esta é a forma 

escolhida pelo ILCT/Epamig. 
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Concepção do Curso 

 
O Curso Técnico em Leite e Derivados, observando o Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos (CNCT), atende à demanda de formação na área. Permanecerão nesse curso 

as características básicas que sempre diferenciou o curso do ILCT de outros cursos: 

o conhecimento teórico associado às atividades práticas; e o foco no desenvolvimento 

de projetos na Indústria-Escola. 

O Curso será desenvolvido em semestres, módulos de aprendizagem e projetos, 

buscando proporcionar sólida formação básica e profissional e desenvolvendo 

habilidades comportamentais, fundamentais na formação dos egressos, adotando a 

flexibilidade, a interdisciplinaridade e a atualização permanente 

O curso Técnico em Leite e Derivados foi concebido para formar profissionais 

aptos a planeja, implanta, executa e avalia os processos relacionados ao 

beneficiamento, industrialização e conservação de leites e derivados, da matéria-

prima ao produto final, gerenciando e supervisionando os processos de produção, 

industrialização e desenvolvimento de leites e derivados. 

 

 

 

  



Instituto de Laticínios Cândido Tostes 
EPAMIG – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

Rua Tenente Luiz de Freitas, 116 – Santa Terezinha – CEP: 36045-560 – Juiz de Fora/MG 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos do Curso 

 

Objetivo Geral 

O Curso Técnico em Leite e Derivados contempla a formação de um profissional 

apto a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades na área de laticínios, com 

sólida formação acadêmica e habilidades fundamentais para o exercício da cidadania. 

O curso buscará não somente formar egressos com perfis de permanente busca pelo 

conhecimento, como também propiciará às indústrias de beneficiamento, 

industrialização e conservação de leite e derivados e instituições de ensino e pesquisa, 

pessoal com capacidade de promover mudanças e inovações, fundamentadas na visão 

multidisciplinar, respeitando as questões sociais, ambientais e a viabilidade econômica. 

O egresso terá formação específica para aplicação e desenvolvimento de pesquisa e 

inovação tecnológica; difusão de tecnologias; gestão de processos de produção de bens 

e serviços; desenvolvimento da capacidade empreendedora; e manutenção das suas 

competências em sintonia com o mundo do trabalho. 

 

Objetivos específicos 

São objetivos específicos do Curso Técnico em Leite e Derivados:  

• Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da 

compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos; 

• Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica e suas respectivas 

aplicações no mundo do trabalho; 

• Desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, 

visando à gestão de processos e produção de bens e serviços, com uma 

visão prática e científica; 

• Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e 

ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas 

tecnologias;  
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• Avaliar o impacto das suas atividades profissionais no contexto 

socioambiental;  

• Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissional; e 

• Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as 

mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento 

de estudos em cursos de pós-graduação. 

 

 

 

 

 

 

Perfil e Competências Profissionais 

 
O egresso/profissional poderá trabalhar nas áreas relativas ao planejamento, 

implementação, administração, gestão, gerenciamento, promoção, produção e 

aprimoramento de todos os processos envolvidos na área de laticínios, com consciência 

do seu papel social.  Quando a exigência for o certificado técnico nível médio, 

independente da área de formação acadêmica, poderá também prestar concursos que 

exijam interesse específico no trabalho de gestão, tecnologia em laticínios e de natureza 

multidisciplinar.   

Espera-se que ao concluir o curso, o egresso reúna as seguintes habilidades e 

competências: 

• Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

• Atuar em equipes multidisciplinares; 

• Coordenar e gerenciar os processos de produção e industrialização de leites 

e derivados, desde a matéria-prima ao produto final;  

• Supervisionar e orientar as várias fases dos processos de industrialização e 

desenvolvimento de leites e derivados;  

• Realizar análises microbiológica, bioquímica, físico-química, sensorial, 

toxicológica e ambiental na produção de leites e derivados;  

• Supervisionar e coordenar programas de conservação e controle de 

qualidade no processo de industrialização de leites e derivados, matérias–

primas, produtos acabados e coadjuvantes tecnológicos inerentes;  
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• Definir, supervisionar e acompanhar o controle e a higienização da indústria 

de leite e derivados e dos equipamentos industriais; 

• Gerenciar a manutenção de equipamentos na indústria de processamento 

de leites e derivados; 

• Desenvolver, implantar e executar os processos de otimização na produção 

e industrialização de leites e derivados;  

• Propor e acompanhar a executar processos de automação na produção e 

industrialização de leites e derivados e novas ferramentas industriais;  

• Desenvolver novos produtos, pesquisa e inovação na área de leites e 

derivados;  

• Elaborar projetos de aproveitamento de produtos, visando à preservação da 

qualidade e garantindo a segurança dos alimentos; 

• Identificar problemas e suas causas na indústria de leite e derivados para 

descrevê-los claramente e formular recomendações para a solução; 

• Vistoriar, periciar, avaliar e emitir laudo e parecer técnico na área de leite e 

derivados; 

• Tomar decisões e formular recomendações para o desdobramento 

satisfatório de todas as atividades técnicas da área de leite e derivados; 

• Atuar na direção e gestão de produtos e processos, assessoramento 

empresarial e marketing, atendendo empresas ou desenvolvendo como 

empreendedor seu próprio negócio; 

• Aplicar suas habilidades tecnológicas para o desenvolvimento social; 

• Atuar como Responsável Técnico (RT) nos projetos de produção da área de 

leite e derivados, nos termos da legislação vigente e;  

• Contribuir para o avanço tecnológico promovendo e realizando pesquisa em 

leite e derivados. 
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Ingresso no Curso 

 
O ILCT oferecerá anualmente vagas para o curso Técnico em Leite e Derivados, 

definidas em edital próprio. A definição do número de vagas está relacionada com os 

recursos humanos e físicos do ILCT e com a proposta metodológica do curso. 

 A admissão do estudante, conforme previsto no Regime Didático, dar-se-á por 

uma das seguintes modalidades: Processo Seletivo; Vagas Ociosas e Reativação de 

Matrícula. Para o preenchimento das vagas ociosas serão considerados os critérios de 

transferência, portador de diploma e reingresso. 

O ingresso por meio do processo seletivo dar-se-á anualmente, conforme 

edital próprio. A classificação poderá utilizar a nota do ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio), entre outras metodologias.   

 

 

 

 

 

Estrutura Curricular 

 
O Curso encontra-se organizado em coerência com a história, a filosofia e a 

missão do ILCT, respeitando a legislação vigente e observando as propostas de 

metodologias modernas do processo ensino-aprendizagem. Além disso, reconhecendo-

se a importância dos três componentes nesse processo – professor, estudante e projeto 

pedagógico – deu-se atenção ao terceiro componente, com ênfase na metodologia de 

ensino, no acompanhamento da aprendizagem e na organização curricular.   

 A proposta curricular aliada as práticas didático-pedagógicas garantirão um 

egresso competência tecnológica, com perfil inovador e capaz de atuar na gestão 

administrativa-financeira e ambiental do laticínio. Essa junção de áreas de 
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conhecimento solidifica o perfil desenhado para o concluinte do Curso do ILCT, incluindo 

a gestão, área demandada pelo segmento industrial, pelos empregadores e por ex-

alunos e preservando a área que consagra nacionalmente o Instituto, qual seja, a 

tecnologia e inovação em laticínios.   

As atividades didáticas serão distribuídas em 200 dias letivos por ano. A unidade 

didática terá duração de 120 minutos e o funcionamento será em regime integral de 

estudos. Para garantir e facilitar a interdisciplinaridade, as disciplinas serão organizadas 

em módulos e em cada semestre será desenvolvido um Projeto, envolvendo um ou mais 

módulos. Preferencialmente serão utilizadas metodologias ativas nas atividades 

didáticas.   

As atividades didáticas serão realizadas em cinco formatos: aulas teóricas, aulas 

práticas, estudos dirigidos, seminários e projetos. Para ampliar o interesse pelos 

conteúdos básicos, estes serão trabalhados em conjunto com conteúdos 

profissionalizantes.    

As aulas práticas serão realizadas nos laboratórios e no núcleo industrial do ILCT 

- EPAMIG. As atividades práticas serão fortalecidas com a realização de práticas 

profissionais e o estágio curricular que somarão 440 horas e acontecerão no 1º, 3º e 4º 

períodos. Uma carga horária de 180 horas será reservada para o desenvolvimento de 

Projetos, sendo 60 horas para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  Todos os 

projetos serão orientados e acompanhados ao longo do semestre. 

O tempo médio para conclusão do Curso é de quatro semestres (dois anos) mais 

o tempo do estágio supervisionado. A conclusão do Curso será efetivada mediante a 

integralização das exigências curriculares, estando o estudante apto a receber o 

diploma de Curso Técnico em Leite e Derivados. 

 

Seminários 

Serão incluídas no currículo as atividades didáticas de Seminários, com o 

objetivo motivacional e de apresentar temas relevantes aos discentes. As palestras 

serão proferidas não apenas pelos professores e discentes, mas também por ex-alunos 

e convidados.    

 

Estágio Curricular Supervisionado 

Os estágios curriculares supervisionados serão norteados em conformidade com 

a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Orientação Normativa nº7, de 30 de outubro 

de 2008, e Regulamento de Estágios da COBES/COCESCO/ILCT. 
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O estágio supervisionado, como procedimento didático pedagógico e ato 

educativo, é entendido essencialmente como uma atividade curricular do Instituto que 

integra a proposta pedagógica. Os instrumentos de planejamento, a execução e a 

avaliação dos estágios serão elaboradas à luz do perfil profissional de conclusão do 

curso.  

O estágio supervisionado poderá ser realizado nos períodos de férias ou após 

concluídas as disciplinas.  A carga horaria de 320 horas poderá ser realizada em mais 

de um estágio ou de forma contínua.  

 

Prática Profissional 

Com atividades “pratica profissional” pretende-se introduzir o discente à sua 

futura profissão e ocorrerá no 1º e 3º período do Curso.  No primeiro período 

desenvolver-se-á obrigatoriamente no núcleo industrial do ILCT – EPAMIG, além de 

laboratórios e oficinas, ao longo do semestre e no quinto período, no núcleo industrial 

do ILCT - EPAMIG ou em indústrias conveniadas.   

Está incluída na carga horária da habilitação profissional e se articula 

coerentemente com a teoria. O binômio teoria/prática é fulcral na constituição do 

currículo do Curso Técnico em Leite e Derivados. 

 

Projetos 

A execução de projetos visa incentivar a participação ativa dos estudantes, 

dispondo-os diante de uma situação que requer a definição da sua própria necessidade 

de aprender, com respaldo em um objetivo amplo, mas com fronteiras e 

sistematicamente acompanhado.  Cada projeto será um desafio executado em grupo de 

forma cooperativa e acompanhada por um tutor, além de ter relação com duas ou mais 

disciplinas cursadas no semestre. O acompanhamento será semanal, durante o período 

de execução.  

Além do Trabalho de Conclusão do Curso, realizado no 4º semestre, serão 

executados três projetos, um em cada semestre, com carga horária de 30 horas cada. 

Os projetos serão realizados em grupos de até cinco estudantes. Em cada semestre 

será definido um tema e um projeto. A definição dos projetos e dos temas seguirá as 

recomendações da literatura sobre PBL (Aprendizado Baseado em Problema/Projeto).    

 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

A carga horária prevista para o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) é de 60 

horas, com a participação do estudante em Seminário de acompanhamento, orientação 
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e avaliação dos trabalhos. O TCC consiste na elaboração, pelo aluno concluinte, de um 

trabalho que demonstre sua capacidade para formular, desenvolver e fundamentar uma 

hipótese, de modo claro, objetivo, analítico e conclusivo, aplicando os conhecimentos 

construídos e as experiências adquiridas durante o curso desenvolvido, mediante as 

normas que regem o trabalho e a pesquisa científica, sob a orientação e avaliação 

docente.  O TCC seguirá normas específicas. 

 

Atividades Complementares 

Reconhecendo que a articulação entre ensino, pesquisa e extensão e a 

flexibilidade curricular possibilitam o desenvolvimento de atitudes e ações 

empreendedoras e inovadoras, tendo como foco as vivências da aprendizagem para 

capacitação e para a inserção no mundo do trabalho, o curso prevê o 

desenvolvimento de atividades complementares que terão como objetivo ampliar a 

formação humanística, interdisciplinar e gerencial dos estudantes. 

Os estudantes serão estimulados a participar de atividades oferecidas nas 

indústrias, instituições científicas e de ensino e pesquisa, entre outras, voltadas para 

seu interesse profissional. Essas atividades complementares são obrigatórias e 

devem ser realizadas ao longo do curso, não podendo ser integralizadas em um 

único módulo/semestre letivo, devendo ocorrer no contra turno do curso normal e 

dos componentes curriculares obrigatórios, compondo a carga horária mínima do 

curso. A carga horária mínima a ser desenvolvida de atividades complementares é 

de 20h. Essas atividades serão validadas com a apresentação de certificados ou 

atestados, contendo número de horas e descrição das atividades desenvolvidas. As 

atividades complementares incluem a participação em atividades acadêmicas, 

científicas e de extensão, em diversas modalidades, que articulem os currículos aos 

temas de relevância social, local e,ou, regional, além  de potencializar os recursos 

materiais, físicos e humanos disponíveis. 

Serão consideradas para fins de cômputo da carga horária das atividades 

complementares, as seguintes: i) Participação em eventos técnico-científicos como 

palestras, seminários, simpósios, congressos, workshops, cursos de curta duração 

e fóruns relacionados à área de estudos, gestão e tecnologia em laticínios; ii)  

Participação efetiva e comprobatória em projetos, apresentação de trabalhos, 

publicação de trabalhos e premiações; iii) Participação em monitorias, curso regular 

de língua estrangeira, estágio extracurricular, grupos de estudos supervisionados 

por um docente e elaboração de material didático com a orientação de um docente 
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e avalizados pelo mesmo; e iV) outras atividades considerada pela Comissão 

Coordenadora do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralização Curricular 

 
A integralização curricular do Curso Técnico em Leite e Derivados será feita de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e com o Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos, obedecendo à carga horária mínima e suas 

especificidades.  A Resolução CNE/CEB nº 1, de 5.1.2014, estabelece que a carga 

horária mínima dos cursos técnicos na área de Produção Alimentícia deve ser de 1.200 

horas, acrescida do tempo destinado ao estágio profissional. O Estagio Curricular 

Supervisionado será realizado fora do período letivo.  

A nova Matriz Curricular encontra-se organizada em coerência com a história, a 

filosofia e a missão do ILCT/EPAMIG, respeitando a legislação vigente e observando as 

mais modernas propostas metodológicas do processo ensino-aprendizagem.  As 

atividades didáticas serão realizadas em quatro formatos: aulas teóricas, aulas práticas, 

estudos dirigidos, seminários, projetos e prática profissional. 

O Curso está organizado em quatro semestres, buscando proporcionar sólida 

formação básica e profissional e desenvolvendo habilidades comportamentais, 

fundamentais na formação dos egressos.  A carga horaria total é de 2312 horas, não 

incluindo as 320 horas do estágio supervisionado.  Ajustes ainda poderão ser realizados 

até o início das atividades didáticas. 

Observando a legislação vigente, as cargas horárias para a integralização 

curricular. 

 

 

 

Atividade Didática 
Carga Horaria 

(horas) 
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Disciplinas Obrigatórias 2.022 

Projetos 90 
 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 60 

Pratica profissional 120 

Atividades Complementares 20 

Estágio Curricular Supervisionado 320 

Total 2.632 

 

 
 
 
 
 
 

Matriz Curricular do Curso 

 
Curso:     Técnico em Leite e derivados  
Modalidade:     Nível médio 
Eixo tecnológico:    Produção de Alimentos 
Nº de dias letivos:    100 (por semestre) 
Organização pedagógica:   Semestral 
Regime:     Tempo integral 
Tempo médio de integralização:  2 (dois) anos 
Vagas ofertadas:    30 
Forma de acesso:    Edital específico 

 

 

Tipo de Atividade 
Período do Curso 

Total 
1º  2º  3º  4º  

CH Teórica 342 360 324 288 1.460 

CH Prática 137 187 175 228 710 

Atividade Profissional 60  60  120 

CH Projeto 30 30 30  90 

CH Trabalho de Conclusão de Curso    60 60 

CH Ativ. Complementares     20 

CH Estágio     320 

Total 569 558 589 576 2.632 
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Sequência Sugerida 
1º Período 

Disciplina CHT CHP CHTot 

Ferramentas em Informática I   36 36 

Introdução a Programação   36 36 

Matemática   36   36 

Introdução a Estatística 36   36 

Química Geral 36   36 

Epistemologia e Tecnologia: no Campo 
Laticinista 

36   36 

Gestão de Pessoas I 36   36 

Introdução a Administração 36 - 36 

Introdução à Tecnologia em Laticínios 18   18 

Produção Higiênica do Leite 36 20 56 

Microbiologia Geral 54   54 

Prática em Microbiologia Geral   45 45 

Seminário I: Atualidades em Laticínios 18   18 

Projeto I: Projeto Social   30 30 

Prática Profissional I: Introdução à 
instalações Fabris 

  60 60 

Total 342 227 569 
CHT: carga horária de aulas teóricas; CHP: carga horária de aulas práticas; CRTot: Carga 
Horária Total em horas. Em CHP estão incluídas aulas práticas e estudo-dirigido. 

 
 

Sequência Sugerida 
2º Período 

Disciplina CHT CHP CHTot 

Ferramentas em Informática II   36 36 
Instalações e Equipamentos Industriais I 36 30 66 

Bioquímica do Leite 54   54 
Química Analítica Aplicada 36 30 66 
Introdução a Economia 36   36 
Gestão de Pessoas II 36   36 

Microbiologia de Leite e Derivados 54   54 
Prática em Microbiologia de Leite e 
Derivados 

  30 30 

Tecnologia de Queijos I 54 60 114 
Estatística Experimental 54   36 

Projeto II: Desenvolvimento de 
Experimento 

  
30 30 

Total 360 216 558 
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Sequência Sugerida 
3º Período 

Disciplina CHT CHP CHTot 

Administração e Gerenciamento em 
Laticínios 

54 
  

54 

Legislação para Laticínios 36   36 

Instalações e Equipamentos Industriais II  54 45 99 

Análise Físico-química de Leite e 
Derivados I 

36 60 96 

Química e Tecnologia 36   36 

Análise Sensorial 18 10 28 

Higienização na Indústria 36   36 

Tecnologia de Queijos II 36 60 96 

Seminário II: Atualidades em Laticínios 18   18 

Projeto III: Novo Produto, Processo ou 
Controle Industrial 

  
30 30 

Pratica Profissional II   60 60 

Total 324 265 589 

 
 
 

Sequência Sugerida 
4º Período 

Disciplina CHT CHP CHTot 

Processamento UHT 18 8 26 

Tecnologia de Manteiga 18 15 33 

Tecnologia de Gelados Comestíveis 36 30 66 

Tecnologia de Produtos Concentrados e 
Desidratados  

36 30 66 

Tecnologia de Queijos III 18 30 48 

Tecnologia de Produtos Fermentados 36 45 81 

Análise Físico-química de Leite e 
Derivados II 

18 40 58 

Marketing e Comercialização 36   36 

Tratamento de Resíduos Líquidos 36 30 66 

Gestão da Segurança Alimentar 36   36 

Trabalho Concluso de Curso II   60 60 

Estágio Supervisionado (320 horas)       

Atividades Complementares (20 horas)       

Total 288 288 576 

Total Geral 1314 996 2292 
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Metodologia de Ensino e Aprendizagem 

 
Tão importantes quanto a garantia da sólida formação técnica, fundamentada 

em competências teóricas e práticas, o Projeto Pedagógico do Curso deve garantir a 

aquisição de habilidades comportamentais fundamentais para o exercício da cidadania 

e a inserção e permanência profissional do egresso, em uma sociedade cada vez mais 

exigente, em constante transformação e acelerado processo de geração de informações 

e conhecimento.   

Assim, o objetivo das atividades pedagógicas é assegurar ao estudante a 

construção de competências que abarque habilidades específicas, conhecimentos e 

comportamentos, de forma a atender às demandas do setor produtivo e das relações 

sociais. O currículo foi constituído na perspectiva da construção de competências, 

adotando-se estratégias de ensino centradas na participação ativa dos estudantes com 

situações que os levem a mobilizar o raciocínio, a capacidade argumentativa, o 

pensamento crítico, o desenvolvimento da criatividade e o domínio de novos 

conhecimentos.   

A flexibilização curricular proposta na matriz curricular se efetivará por meio do 

oferecimento de disciplinas optativas e facultativas, de projetos multidisciplinares, de 

estágios, de atividades acadêmico-científico-culturais e complementares, da mobilidade 

acadêmica, da atuação em programas de tutorias, da participação em empresa júnior, 

da participação em projetos de extensão e de outras atividades empreendedoras e de 

cunho social, de modo a permitir tanto a exploração e a abordagem de temas do campo 

especializado, como de outros temas abrangentes, atuais e relevantes. 
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Muitos cursos inovadores têm sido organizados, considerando uma regra 

simples, relacionada com o tempo de aprendizagem: um terço do conhecimento é 

aprendido pelo estudante em espaço conduzido pelo professor, um terço é resultado do 

compartilhamento entre o estudante e os colegas e um terço é aprendido estudando 

individualmente. 

Diversas atividades são desenvolvidas por meio de aulas teóricas e práticas, 

para que os estudantes pensem de forma integrada e sejam capazes de consolidar seu 

conhecimento.  As atividades didáticas do curso técnico Leite e Derivados serão 

oferecidas em quatro formatos: aulas teóricas, aulas práticas, estudo dirigido e projetos, 

todas com acompanhamento contínuo, serão distribuídas em seis horas diárias.  Neste 

tempo estão incluídas atividades práticas e estudo dirigido. As duas horas diárias 

restantes serão reservadas para o desenvolvimento de projetos e o estudo 

independente, não dirigido.    

É consenso no processo ensino-aprendizagem que: i) para aprender é preciso 

estudar; ii) para estudar e aprender é necessário querer; e iii) uma forma eficiente para 

motivar e despertar a vontade de aprender do estudante, quando se busca a solução 

para problemas reais.  É também consenso que a forma mais eficiente de se transformar 

informação em conhecimento, quando somos capazes de “ensinar” o tema para 

alguém.  Assim, além do foco do aprendizado centrado nos estudantes, o currículo será 

construído com considerável carga horária no desenvolvimento de projetos, além das 

aulas práticas, também organizadas e conduzidas com o foco na solução de problemas. 

Na sua maioria, as atividades didáticas serão desenvolvidas em grupos de estudantes, 

garantindo assim o aprendizado cooperativo e colaborativo.   

A Proposta Pedagógica prevê a ênfase no tempo de estudo. Isto se deve ao 

reconhecimento de que existem diferentes estilos de aprendizado – intuitivo ou 

sensorial, visual ou verbal, indutivo ou dedutivo, ativo ou reflexivo, sequencial ou global 

– e cada estudante possui suas preferências. É também reconhecido que um dos 

maiores desafios para a maioria dos cursos é a heterogeneidade dos ingressantes 

quanto aos conhecimentos prévios, às experiências prévias e aos motivos para o 

ingresso no curso e receptividade aos processos de motivação e mobilização. Para lidar 

com esta heterogeneidade serão utilizados diferentes formatos de atividades didáticas 

e de materiais didáticos, especialmente desenvolvidos para cada disciplina e 

disponibilizados em ambiente virtual de aprendizado (AVA). Para todas as disciplinas 

serão preparados materiais didáticos especialmente elaborados, composto por material 

para leitura (Notas de Aula) e materiais complementares em diferentes formatos e TDIC, 
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que serão disponibilizados no AVA, para apoio ao processo ensino aprendizagem, 

disponibilizados no primeiro dia de aula eletronicamente. 

As atividades didáticas semestrais serão distribuídas em 20 semanas. Para que 

vários conteúdos não sejam trabalhados simultaneamente, algumas disciplinas poderão 

ter sua carga horária concentrada nas primeiras 6 a 8 semanas, seguida de novas 

disciplinas que terão início uma semana após a conclusão da anterior.  Desta forma, o 

semestre será de 20 semanas letivas, mas as disciplinas serão pedagogicamente 

distribuídas nos semestres, algumas ao longo de todo o semestre, outras apenas em 

parte das semanas.  

O oferecimento de conteúdos na modalidade semipresencial, não apenas 

estimula o aprender a aprender, como também fortalece habilidades comportamentais 

como autonomia, independência, disciplina e organização. Inicialmente, 10% da carga 

horária serão oferecidas na modalidade semipresencial, em especial na forma de 

disciplinas optativas.  Disciplinas semipresenciais também serão conduzidas com o 

tempo presencial na escola, na forma de debates, coordenados pelo professor, 

praticando a chamada “sala de aula invertida”. Também será oferecido programa 

especial de Tutoria para os ingressantes, como parte do programa de acolhimento do 

estudante. 

Alguns temas serão abordados no formato de Seminário, com apresentação do 

tema seguido de debate.  Alguns dos Seminários deverão ser apresentados por 

estudantes.  Temas a serem abordados nos seminários: Ética e Cidadania, Educação 

das Relações Étnico-raciais, Gestão Ambiental, Educação Ambiental, Tópicos 

Avançados e Atuais em Laticínios, entre outros. 

Os estudantes serão também estimulados a participarem de atividades 

extracurriculares que contribuam para dinamizar os processos de ensino e 

aprendizagem, como ciclo de palestras, reuniões acadêmicas, seminários, workshops, 

visitas a empresas de apoio à pesquisa e extensão, atividades de consultoria, prestação 

de serviços, entre outros. 

O primeiro período é um tempo importante na vida acadêmica de um 

estudante.  Neste período ocorre o maior percentual de evasão escolar. Por isto, o 

primeiro semestre será especialmente planejado, mesmo sendo o semestre de ingresso 

no curso, para que o estudante realize seu primeiro estágio na unidade fabril do ILCT - 

EPAMIG e desenvolva seu primeiro projeto em grupo, além de um acompanhamento 

personalizado. 
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Para garantir e priorizar a prática de metodologias ativas no processo ensino-

aprendizagem, será promovida na semana que antecede o início de cada semestre 

letivo, uma semana de Oficina sobre o tema.  

 

Aprendizado Baseado em Problema/Projeto 

 Aproveitando a história e tradição do ILCT, além da carga horária nas atividades 

práticas, nos laboratórios e na unidade fabril, os estudantes deverão desenvolver um 

projeto a cada semestre, sendo o último o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.  Os 

três primeiros projetos terão carga horária de 30 horas cada, com metade da carga 

horária desenvolvida nas quatro últimas semanas.  O TCC terá 60 horas para ser 

desenvolvido. 

 Todos os projetos serão desenvolvidos em grupo de quatro a cinco estudantes 

com um único tema para todos os grupos. 

Projeto I – Projeto Social: O primeiro projeto deverá ter um tema social, escolhido a cada 

semestre pelo professor coordenador.  

Projeto II – Desenvolvimento de Experimento: O tema deverá estar relacionado com a 

realização de um experimento relacionado com um produto ou um processo. Seu 

delineamento, realização e conclusão deverão estar baseados em procedimentos 

científicos.    

Projeto III – Novo Produto, Processo ou Controle Industrial: Este projeto deverá estar 

relacionado com o desenvolvimento de um novo produto, um novo processo ou um novo 

sistema ou procedimentos de controle.  

Projeto Final de Curso: Tema livre definido a cada ano pelo Coordenador. 
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Avaliação do Processo de Ensino-aprendizagem 

 

A avaliação do rendimento acadêmico será definida em Regime Didático próprio 

que estabelecerá os procedimentos e as condições inerentes à avaliação. As avaliações 

deverão ocorrer com planejamento quanto ao formato, data e conteúdo e fazer parte do 

processo de aprendizado e, preferencialmente, utilizando instrumentos de avaliação que 

contemplem os aspectos cognitivos, as habilidades e as competências do processo 

ensino-aprendizagem.  O resultado dos estudantes deve ser acompanhado, com ações 

imediatas de acompanhamento individual de desempenho, quando for o caso.  

 

Critérios de avaliação da aprendizagem 

A avaliação, parte integrante do processo de aprendizagem, tem como objetivo 

o acompanhamento e a verificação de construção de competências e habilidades 

trabalhadas pelo ILCT - EPAMIG. O Instituto, desde o ano letivo de 1998, implantou uma 

cultura avaliativa, resultado de discussões, debates e concordância coletiva de 

professores e o colegiado de ensino. Esta tem se revestido, ao longo dos anos, de um 

caráter mediador, compartilhado e negociado, objetivando uma aprendizagem 

consistente, contínua e permanente. Os instrumentos usados para a avaliação contínua 

da aprendizagem no ambiente escolar privilegiam o saber ali constituído. Esses testes 

são denominados: Teste Referência Critério (TRC), critério este que é a aprendizagem 

construída pela Comissão Coordenadora e Professor e Teste Referência à Norma 

(TRN), que se refere às normas regimentais e legais, aplicado aos componentes de 

cada semestre. Os critérios e a forma da avaliação do aprendizado deverão ser 

apresentados aos estudantes na primeira semana de aula. 

Para cada disciplina serão realizados dois (02) TRN cada um valendo 20% da 

nota final.  
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A utilização dos resultados das avaliações será fundamental para o Relatório de 

acompanhamento e avaliação do curso, monitoramento da eficiência do processo 

ensino-aprendizagem, orientação dos professores e alunos e para estimular e 

acompanhar o aprendizado individual dos estudantes.  Assim, as avaliações serão 

utilizadas como uma forma de aprimoramento da educação do estudante e das práticas 

pedagógicas utilizadas pelos professores. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apoio ao Discente 

 

Todo discente terá um Orientador Acadêmico, indicado pela Comissão 

Coordenadora do curso. São funções do Orientador: exercer o acompanhamento 

acadêmico dos seus orientados, zelando para que sejam cumpridas as determinações 

e recomendações constantes no projeto pedagógico do curso, elaborando, em conjunto 

com o seu orientado, o Plano de Estudo a ser cumprido e pronunciar-se, quando 

solicitado, em assuntos relativos às atividades acadêmicas do seu orientado. 

O Instituto disponibilizará um Sistema Acadêmico eletrônico, onde o discente 

acompanhará todas as suas informações acadêmicas e onde poderá realizar sua 

matrícula.  Para facilitar a comunicação professor-estudante e o acesso a materiais 

didáticos, será disponibilizado um Ambiente Virtual de Aprendizado – AVA.        

O Serviço de Orientação Profissional (SOP), subordinado diretamente à 

Coordenação de Ensino, é o órgão encarregado de orientar e auxiliar os estudantes, em 

seus interesses profissionais, acompanhando seu desenvolvimento face ao seu futuro 

profissional, necessidades de trabalho e atendimento às demandas da indústria 

laticinista. 

O SOP é constituído pelas comissões: de Controle de Estágios Supervisionados 

e Colocação no Mercado de Trabalho (Cocesco) e a de Bolsas de Estudos (Cobes).  O 

SOP, por meio da Cobes, tem a finalidade de captar recursos junto à iniciativa privada, 

especificamente as indústrias do setor lácteo, recursos esses que são distribuídos sob 
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forma de Bolsas de Estudos, usando-se um critério social, para atender alunos carentes 

que desejam estudar e tornar-se Técnicos em Leite e Derivados. Seu funcionamento 

ocorre de acordo com um regulamento aprovado pelos membros dessa comissão. 

A Cocesco tem a finalidade de planejar, organizar e supervisionar os estágios 

curriculares do Curso Técnico em Leite e Derivados e, também, os estágios de 

atualização, treinamento industrial e de especialização, a fim de atender demandas de 

estudantes de escolas técnicas profissionalizantes, de universidades, de órgãos 

públicos e, ou, privados e ainda profissionais da indústria que almejam atualizar-se, 

buscando capacitação contínua, frente à competitividade do mercado de trabalho do 

setor onde atuam. Seu funcionamento está regulamentado por normas técnicas 

específicas, aprovadas pelos membros dessa Comissão. 

 

 

 

 

 

  

Autoavaliação do Curso 

 

 O curso será avaliado a cada dois anos, com base em informações estruturadas 

em relatório próprio, definidas em Resolução específica.  O relatório deverá ser 

preparado pela Coordenação de Ensino e encaminhada para o Núcleo Docente 

Estruturante NDE, para análise, parecer e encaminhamento  ao Conselho Acadêmico 

Administrativo para análise e providências. Além das informações acadêmicas dos 

estudantes, fará parte do Relatório o resultado do processo de avaliação de disciplinas.   

 O processo de Avaliação de Disciplinas acontecerá semestralmente.  Cada 

período de avaliação será seguido de análise pela Coordenação de Ensino e 

encaminhamento para o Conselho Acadêmico Administrativo para análise e 

providências.     
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Colegiado do Curso 

 

O Curso Técnico em Leite e Derivados terá seu Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) integrado à estrutura de gestão acadêmica do Curso, com atribuições 

acadêmicas de acompanhamento do supracitado curso, além de participar diretamente 

no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico 

do curso.  O NDE será constituído por seis membros, sendo cinco docentes, mais o 

Coordenador do Curso. Seu funcionamento será definido por normas específicas.   

Para funções de natureza acadêmica, com atribuições consultivas, propositivas, 

deliberativas e de assessoria, será constituída a Comissão Coordenadora do curso. 

Entre as funções da Comissão Coordenadora destaca-se o acompanhamento 

acadêmico dos estudantes do curso, além de zelar para que sejam cumpridas as 

determinações e recomendações constantes no projeto pedagógico do curso. A 

Comissão Coordenadora será constituída por três membros docentes e um membro 

discente.  O Coordenador do curso será escolhido entre os membros docentes e 

nomeado pelo Diretor do ILCT.  

O Conselho Acadêmico é o órgão superior para assuntos acadêmicos e 

administrativos, com funções consultivas e deliberativas.  

 

 

Núcleo Docente Estruturante - NDE 

De acordo com o Regimento Geral do ILCT, o NDE constitui-se de um grupo de 

docentes do curso, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuando no 

processo de concepção, consolidação e continua atualização do projeto pedagógico do 

curso.  
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Será constituído por 6 (seis) professores, pertencentes ao corpo docente do 

curso, sendo um deles o Coordenador do curso e deverá.  Na renovação dos membros, 

será assegurado a renovação parcial dos seus integrantes de modo a garantir 

continuidade no processo de acompanhamento do curso, como os membros 

representantes de pelo menos três das grandes áreas do curso, indicados pelos seus 

pares e nomeados pelo Diretor Geral. 

O mandato dos membros do NDE será de dois anos com direito a 

recondução e a presidência do NDE será definida na sua primeira reunião, entre os seus 

membros.  O NDE, reunir-se-á, ordinariamente, por convocação e iniciativa de seu 

Coordenador, uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado 

pelo Presidente ou pela maioria simples de seus membros.   

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: Contribuir para a consolidação 

do perfil profissional do egresso do curso; Zelar pela integração curricular interdisciplinar 

entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo; Indicar formas de 

incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de 

necessidades acadêmicas, de exigências do mercado e afinadas com as políticas 

públicas relativas à área de conhecimento do curso; Zelar pelo cumprimento das 

Diretrizes Curriculares para o curso; Deliberar a respeito de modificação de programa 

analítico e criação ou extinção das disciplinas oferecidas para o curso; Analisar as 

propostas de modificações dos currículos do curso; Deliberar a respeito dos critérios de 

seleção para preenchimento de vagas ociosas no curso; Definir e propor medidas que 

estimulem a interação interdisciplinar do curso; Organizar o currículo do curso, propondo 

as disciplinas obrigatórias e optativas e a sequência indicativa de estudos; Propor 

modificações no currículo do curso, em resposta às avaliações procedidas; Opinar a 

respeito do programa analítico das disciplinas do curso, sugerindo modificações, 

quando isso se fizer necessário para os objetivos do curso; Manter atualizados os dados 

históricos do curso referentes a alterações curriculares e programas de disciplinas; 

Analisar e emitir parecer relativo ao Relatório de Avaliação de Curso. 

 

Comissão Coordenadora 

Para funções de natureza acadêmica, com atribuições consultivas, propositivas, 

deliberativas e de assessoria, será constituída a Comissão Coordenadora do curso, 

constituída por três membros docentes e um membro discente.  Os membros docentes 

serão indicados pelo NDE e terão mandato de dois anos com direito a recondução.  O 

mandato dos membros docentes da Comissão Coordenadora estará vinculado ao 
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mandato do NDE.  A Coordenador do Curso será indicado na primeira reunião da 

Comissão Coordenadora, entre os seus membros docentes. 

São atribuições da Comissão Coordenadora: Garantir o acompanhamento 

acadêmico dos estudantes do curso; Zelar para que sejam cumpridas as determinações 

e recomendações constantes no projeto pedagógico do curso; Exercer o 

acompanhamento didático-pedagógico das disciplinas oferecidas para o curso; 

Deliberar sobre as solicitações de estudantes, concernentes a assuntos relativos a 

disciplinas, no âmbito de sua competência; Deliberar sobre equivalência de disciplinas; 

VI - Aprovar os Planos de Estudos dos estudantes do curso; Avaliar, anualmente, o 

desenvolvimento do curso, encaminhando relatório circunstanciado ao NDE, até a 4 ª 

semana do 1 º período letivo de cada ano; Decidir sobre aproveitamento de disciplinas; 

Pronunciar-se sobre solicitação de estudante para cursar disciplinas em outras 

instituições de ensino; Indicar, ao Diretor, professores orientadores auxiliares, se 

necessário; Deliberar sobre as solicitações de estudantes do curso, concernentes aos 

seus planos de estudos; Opinar e, ou, deliberar sobre solicitações de estudantes e 

outros assuntos concernentes ao curso, não previstos nos incisos anteriores. 

A Comissão Coordenadora reunir-se-á, ordinariamente, três vezes por período 

letivo e, extraordinariamente, sempre que for convocada por seu Presidente ou pela 

maioria de seus membros.  

O Coordenador do Curso, a quem caberá a presidência da Comissão 

Coordenadora, será indicado, dentre seus membros docentes e designado pelo Diretor, 

com mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 

São atribuições do Coordenador: Convocar e presidir as reuniões da Comissão 

Coordenadora do Curso; Encaminhar os processos, com pareceres e deliberações da 

Comissão Coordenadora, aos órgãos competentes; Coordenar a orientação acadêmica 

dos alunos do curso; Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regimentais 

concernentes ao curso; Manter atualizado banco de dados sobre os estudantes e 

egressos do curso, visando ao processo de avaliação; e Identificar as necessidades do 

curso e promover gestões para seu equacionamento.  
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Recursos Humanos e Infraestrutura 

 

Professores e Equipe Técnico-Administrativa 

Atualmente, o quadro de docentes do ILCT – EPAMIG é composto por 20 

docentes, sendo 80% mestres ou doutores. Quando necessário, serão contratados 

docentes, conforme as normas próprias da EPAMIG e em atendimento às normas legais 

pertinentes. 

O ILCT – EPAMIG proporcionará cursos de capacitação para docentes e 

técnicos voltados para o desenvolvimento de competências diretamente relacionadas 

ao exercício da docência, além de conhecimentos sobre as políticas da educação 

tecnológica e profissional. 

A composição do corpo docente e da equipe técnico-administrativa do ILCT - 

EPAMIG, bem como a formação desses profissionais são especificadas a seguir: 

 

Docentes: 

• Adauto de Matos Lemos, Graduação em Medicina Veterinária (UECE), 

Mestrado em Zootecnia (UFLA) (http://lattes.cnpq.br/9492565500711394); 

• Carlos Mário Paes Camacho, Graduação em História e Filosofia (UFJF), 

Doutorado em Letras (PUC – RJ), Pós-doutorado em Educação (UniNove – 

SP) (http://lattes.cnpq.br/2244182682542736); 
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• Carolina Carvalho Ramos Viana, Graduação em Farmácia (UFJF), Mestrado 

em Ciência e Tecnologia em Leite e Derivados (UFJF-EPAMIG/ILCT-

EMBRAPA) (http://lattes.cnpq.br/8879031769006840); 

• Claudéty Barbosa Saraiva, Graduação em Ciência e Tecnologia de Laticínios 

(UFV), Doutorado em Engenharia Agrícola (UFV) 

(http://lattes.cnpq.br/1660181340456238); 

• Denise Sobral, Graduação em Engenharia de Alimentos (UFV), Doutorado em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos (UFV) 

(http://lattes.cnpq.br/1751642874787850); 

• Elisângela Michele Miguel, Graduação em Ciência e Tecnologia de Laticínios 

(UFV), Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (UFV) 

(http://lattes.cnpq.br/3187166341481645); 

• Eloá Corrêa de Souza, Técnica em Laticínios, graduação em Normal superior 

e Pós-graduação em Gestão educacional e psicopedagogia, ministra aulas 

práticas de produtos fermentados e é responsável pelo setor de estágios e 

colocação do profissional no mercado de trabalho (COBES/COCESCO/ILCT) 

(http://lattes.cnpq.br/2141145041740598); 

• Fernando Antônio Resplande Magalhães, Graduação em Agronomia 

(UFLA), Doutorado em Ciência dos Alimentos (UFLA) 

(http://lattes.cnpq.br/4241281227925915); 

• Gisela de Magalhães Machado Moreira, Graduação em Engenharia de 

Alimentos (UFV), Doutorado em Ciência de Alimentos pela (UFMG) 

(http://lattes.cnpq.br/6024247718681950); 

• Isis Rodrigues Toledo Renhe, Graduação em Engenharia de Alimentos 

(UFV), Doutorado em Food Science (University of Guelph – Canadá) 

(http://lattes.cnpq.br/3309854964968659); 

• Júnio Jacinto de Paula, Graduação em Ciência e Tecnologia de Laticínios 

(UFV), Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (UFV) 

(http://lattes.cnpq.br/2613135189094532); 

• Luiz Carlos Ferreira, Técnico em Laticínios. Ministra aulas práticas de 

manteiga, doce de leite e tecnologia de queijo; 

• Luiz Carlos Gonçalves Costa Júnior, Graduação em Engenharia Agronômica 

(UFLA), Doutorado em Ciências dos Alimentos (UFLA) 

(http://lattes.cnpq.br/7459240335513771); 

• Nelson Luiz Tenchini de Macêdo, Técnico em Laticínios e Administrador com 

MBA em Gestão de Negócios. Ministra aulas de gestão de pessoas, 

http://lattes.cnpq.br/1660181340456238
http://lattes.cnpq.br/1751642874787850
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administração e tecnologias de fermentados e manteiga 

(http://lattes.cnpq.br/1912717506118971); 

• Paulo Henrique Costa Paiva, Graduação em Engenharia de Alimentos (UFV), 

Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (UFV) 

(http://lattes.cnpq.br/0033299799236037); 

• Pedro Henrique Baptista de Oliveira, Graduação em Engenharia de 

Alimentos (UFV) e Mestrado em Ciência e Tecnologia em Leite e Derivados 

(UFJF-EPAMIG/ILCT-EMBRAPA) (http://lattes.cnpq.br/4418345421924805); 

• Renata Golin Bueno Costa, Graduação em Engenharia de Alimentos (UFV) e 

Doutorado em Ciências dos Alimentos (UFLA) 

(http://lattes.cnpq.br/9292124906951753); 

• Ronaldo Figueiredo Ventura, Graduação em Engenharia de Alimentos, 

Mestrado em Tecnologia de Alimentos (UNICAMP); 

• Sidney Júlio Lima, Técnico em Processamento de dados e Redes de 

computadores, e Tecnólogo em informática empresarial, ministra aulas na área 

de informática. 

• Valdeane Dias Cerqueira, Graduação em Medicina Veterinária (UFBA), 

Mestrado em Biotecnologia (UEFS), ministra aulas em produção do leite e é 

supervisora do Núcleo Industrial do ILCT/EPAMIG 

(http://lattes.cnpq.br/8059370623887152). 

• Docentes convidados: O ILCT contará, como docentes convidados, com 

profissionais da EPAMIG lotados em Unidades de Pesquisa. 

 

 

O Instituto ainda conta com parcerias de outras Instituições de Ensino Superior 

da cidade, como a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o que permite o 

enriquecimento e a diversificação de seu quadro docente, quando necessário. 

Parcerias com empresas também contribuem com uma dinâmica interessante no 

processo de aprendizado, por trazer para a sala de aula as experiências práticas de 

profissionais qualificados, sendo que hoje os docentes da iniciativa privada 

representam três multinacionais distintas. No momento, essas parcerias têm 

representado a adição de outros cinco profissionais ao quadro de docentes, conforme 

abaixo: 

• Antônio Sérgio Salles, Especialista de Aplicação - Danisco Brasil Ltda 

(http://lattes.cnpq.br/8332324319438128); 
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• Eduardo Reis Péres Dutra, Consultor Técnico Científico Sacco Brasil 

(http://lattes.cnpq.br/0844224258082694); 

• Jansen Kélis Ferreira Torres, Technical Service Manager for Cheese 

LATAM | DSM (http://lattes.cnpq.br/8560305388662035); 

• Rodrigo Stephani, Professor do Departamento de Química da UFJF 

(http://lattes.cnpq.br/5290762514974234); 

• Vanessa Aglaê Martins Teodoro, Professora do Departamento de 

Medicina Veterinária da UFJF (http://lattes.cnpq.br/3253546457059310). 

 

Técnico-administrativos 

• 1 Chefe do Centro 

• 1 Técnico superior especializado 

• 4 Auxiliares administrativo 

• 2 Auxiliares de laboratório 

• 6 Agentes administrativos 

• 5 Auxiliares agroindustrial 

• 3 Artífices 

• 4 Auxiliares de serviços 

• 4 Oficiais de serviços – Porteiro 

• 1 Telefonista 

• 1 Motorista 

 

 

Infraestrutura 

Laboratórios especializados: Na infraestrutura do ILCT - EPAMIG, para a 

formação integral de seus discentes e demais membros da comunidade acadêmica, 

encontram-se em pleno funcionamento: 

• Laboratório de microbiologia 

• Laboratório de química prática e físico-química do leite e derivados 

• Laboratório de análise sensorial 

• Laboratório de instalações e equipamentos 

A unidade fabril é composta dos setores: 

• Tecnológico para produção de queijos, manteigas e doces 

• Produtos de concentração e desidratação de leites 

• Sorvetes e iogurtes e ultrafiltração por membranas 
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Todos contêm equipamentos e recursos adequados ao desenvolvimento das 

atividades práticas. Os laboratórios destinam-se às atividades práticas das disciplinas, 

além de serem utilizados para os experimentos realizados em projetos de pesquisas e 

estágios e trabalhos de conclusão de curso dos estudantes. Também serão 

franqueados para uso nas atividades do curso de Tecnologia em Laticínios, os 

laboratórios de pesquisas do Instituto. 

 

 

Laboratório de Informática Aplicada 

No laboratório de Informática Aplicada são desenvolvidas atividades das disciplinas da 

área de informática. Nesse laboratório encontram-se 16 máquinas, projetor multimídia, 

aparelhos de ar condicionado e instalação de rede de internet. 

 

Biblioteca 

O ILCT dispõe de uma biblioteca denominada “Otto Frensel”, com área de 161,68 m 2, 

com registro no INL, sob o número 6220. O acervo bibliográfico é constituído por 9595 

livros especializados na área de leite e derivados, com títulos nacionais e estrangeiros; 

periódicos: 25500; Normas Técnicas: 03; Teses: 150; Enciclopédias: 108. Os materiais 

existentes no acervo estão armazenados em estantes e catalogados. O material 

bibliográfico encontra-se separado por tipo de publicação (livros, teses, periódicos e 

folhetos). Existe controle do acervo em cadastro com sistema próprio informatizado. A 

organização do acervo atende ao critério de classificação CDD. O sistema de 

organização de periódicos usa o critério de ordem alfabética. As publicações avulsas 

são organizadas sob o critério de ordem de classificação de assunto. 

 

 

 


