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 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Unidade 
Descrição das Unidades 

 

I 
Desenvolvimento de novos produtos (DNP); Novos produtos na indústria de 
alimentos. Bens e serviços. Produtos alimentícios. Importância do 
desenvolvimento de novos produtos. 
Inovação e Invenção; Categoria de novos produtos; Problemas no DNP. Novos 
produtos na indústria de alimentos. Etapas no DNP. Ferramentas de apoio. 
Comportamento do consumidor. Principais fatores que influenciam o 
comportamento do consumidor. 
Processo de compra; Adoção de novos produtos pelos consumidores – 
comportamento de compra. Processo de decisão de compra. Processo de adoção 
pelo consumidor. 

II 
Geração e triagem de idéias para novos produtos. 
Desenvolvimento e teste do conceito do novo produto – introdução, definições e 
objetivos. 
Análise de viabilidade técnica e econômica do novo produto. 
Elaboração do protótipo do novo produto; teste de mercado. 
Comercialização e acompanhamento do desempenho do produto. 
Elaboração do plano de marketing para o novo produto. 

III 
Ciclo de vida de produtos. Fases do ciclo de vida do produto. Análise do ciclo de 
vida do produto. Estratégias para o ciclo de vida do produto. 

 

 OBJETIVO DA DISCIPLINA 
 

 Gerais: Fornecer aos alunos do curso de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos conhecimentos sobre as definições, a importância e o processo de 
desenvolvimento de novos produtos, além de conhecimentos sobre etapas e técnicas 
utilizadas para o processo de desenvolvimento de produtos. 

     

 Específicos: Estimular a capacidade de melhor compreender o processo de 
desenvolvimento de produtos. Ao término da disciplina, o aluno deverá ser capaz de 
reconhecer um problema prático relacionado ao gerenciamento do processo de 
desenvolvimento de produtos em empresas e indústrias alimentícias.        

 

 

 PROCEDIMENTO DIDÁTICO 
 

(Métodos, Técnicas e Recursos Utilizados) 

Serão realizadas aulas síncronas e assíncronas, expositivas-interativas, pela plataforma 
Google Meet.  
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 AVALIAÇÃO 
 

Tipo Data ou Época Valor (%) 

Prova Escrita Ao longo do semestre 30 

Trabalho Escrito e vídeo 
aula em power point 

Ao longo do semestre 40 

Discussão em aulas 
síncronas 

Ao longo do semestre  10 

Atividades durante as 
aulas 

Ao longo do semestre 20 
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