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9a Edição  

Início 1º Semestre  

Ano letivo 2016/17 

Departamento de  

Engenharia Alimentar  



No ISE/UALG, o Departmento de Engenharia  

Alimentar, com docentes altamente qualifica-
dos em Ciências e Engenharia dos Alimentos e 
investigando em diferentes áreas inovadoras,   

ESTÁ Á SUA ESPERA! 

Os estudantes do MTA terão a oportunidade de 
trabalhar em diferentes áreas e de aprender 

muitos dos 
aspetos da investigação usando os nossos amplos 
recursos, desde laboratórios bem equipados, bi-
blioteca, software e salas de estudo num ambi-
ente de motivação intelectual.  

O MESTRE EM TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS, 
pode vir a integrar uma equipa técnica  ou tra-

balhar como gestor a um nível médio/superior numa empresa da área alimentar. As 
competências adquiridas neste curso permitir-lhe-ão desenvolver atividades de 
negócio em várias áreas de trabalho tais como processamento e análise de alimen-
tos e bebidas, investigação e desenvolvimento de novos produtos e processos,  
avaliação e redução de impacto ambiental, segurança  alimentar e sua monito-
rização, rastreabilidade e autenticidade de produtos alimentares.  

PORQUÊ ESTUDAR TECNOLOGIA dos ALIMENTOS? 

A indústria  agroalimentar enfrenta vários desafios em virtude da maior exigência 
dos consumidores, quer em termos de  quantidade como de qualidade.   

o consumidor procura nos produtos alimentares uma melhor aparência,  texturas  e 
sabores diferentes  mas que sejam também  nutricionalmente  ricos  e  equilibrados, 
de preferência possuindo propriedades funcionais e sempre seguros ou seja livres 
de  perigos  físicos,  químicos  e  biológicos  que  ponham  em  causa  a  qualidade  e  
a  saúde  pública.   

Desenvolver novos  produtos  alimentares  requer  o  conhecimento  e  a  com-
preensão  da  natureza  física,  química  e  biológica  dos  alimentos,  das  alterações  
resultantes  do  processamento  tecnológico e dos métodos para  controlar as 
diferentes etapas da produção com  vista  à  obtenção de  produtos  finais  com  a  
qualidade  desejada.    

PORQUE REALIZAR  UM MESTRADO EM TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS  
NO ISE/UALG?  

OPORTUNIDADES DE CARREIRA 



Será que podemos desevolver um processo 
de conservação de um alimento fresco sem 
alterar toda a sua qualidade após 
processamento? Será possível desenvolver 
embalagens que libertem um conservante 
natural de uma forma controlada para 

conservar um alimento  e prolonger o seu 
tempo de prateleira? A investigação de 

Margarida Vieira’s  (PhD) contribui 

para resolver estes problemas. Junto com 
Rui Cruz desenvolve e otimiza novos 
processos e novos produtos alimentares 
assim como novas embalagens. Neste momento decorrem 
estudos sobre o desenvolvimento de filmes de embalagem 
(biopolímeros) com conservantes naturais encapsulados à 
escala micro e nano.  

 

Rui Cruz (PhD)  também trabalha na 

otimização de métodos de extração aplicados a 

produtos mediterrânicos e na posterior 
caracterização das proriedades antioxidant 
es e antimicrobianas dos extratos.  

 

Gil Fraqueza (PhD) As suas áreas de 

pesquisa estão relacionados com investigações 
sobre enzimas para a coagulação do leite, 
caracterização físico-química de produtos de 
agricultura 
biológica e, sobre 

os efeitos de oxometalatos em 
bombas de iónicas, onde se 
incluem os seguintes tópicos de 
pesquisa (i) o papel de decavanadato e decaniobato na 
biologia; (ii) Antioxidantes: efeitos tóxicos e / ou benéficos; (iii) 
bombas iónicas como alvos de toxinas / fármacos. 

 

Jorge Pereira (PhD) Investiga na área da 

Tecnologia de Produtos Cárneos, 
nomeadamente na caracterização sensorial, 
físico-química e microbiológica, aplicação de 
tecnologias de embalagem e determinação 
de prazo de validade. 

 

 

Quais sãos os componentes num alimento 
fresco que promovem a nossa saúde? 
Estarão estes componentes ainda presentes 
após o armazenamento e processamento? E 
após a sua ingestão e digestão? Estas são 

algumas das questões a que Ana Cristina 
Figueira (PhD)  e o seu grupo estão a procurar responder 

quando se determina a composição físicoquímica dos 
alimentos. A sua atividade e acessibilidade também são 
investigadas. Ainda, avalia o potencial e viabilidade 
económica para a produção de ingredientes e produtos 
alimentares funcionais. Todas as 
matrizes alimentares são objeto de 
estudo mas existe uma ênfase 
particular nos produtos tradicionais/
étnicos e em components da Dieta 
Mediterrânica. 
 

A investigação de Jaime Anibal (PhD) 

relaciona-se com a influência dos fatores 
ecológicos na qualidade dos alimentos de 
origem aquática, com enfâse em: [1] 
processos 
biogeoquímicos (e.g. 

ciclo do nitrogénio) controlando a 
disponibilidade dos nutrientes para 
redes de alimentos; [2] novos  
indicatores (e.g. δ15N e δ13C) para a   
deterioração de marisco; [3] pprodutores primários (e.g. 
green macroalgas verdes) como bioremediadores para 
efluentes ricos em nutrientes de indústrias alimentares .  

 

O foco da I&D desenvolvida por Eduardo 
Esteves (PhD) no DEA está no estudo das 

alterações da qualidade durante o 
armazenamento e/ou processamento e o 
estudo da dinâmica da deterioração de 
produtos aquáticos, incluindo espécies de 

elevado valor económico tais como corvina, mexilhões e 
amêijoas e espécies subvalorizados ou menos utilizadas, como 
por exemplo cavala, tubarões ou 
peixe-porco, utilizando análise 
sensorial e sensometria, assim como 
na modelação estatística das 
alterações dos parâmetros físico-
químicos e microbiológicos que 
ocorrem. 

Investigação a Decorrer  



Célia Quinta´s (PhD) Exerce atividade científica são: nas 

áreas de Microbiologia de Alimentos e 
Conservação e Fermentação de Alimentos: 
Leveduras isoladas de frutos e vegetais e 
qualidade microbiológica de frutos e 
vegetais. Presentemente um dos seus 
interesses centra-se na produção de 

alimentos da Dieta mediterrânica 
incluindo o estudo da fermentação de 
azeitonas de mesa de cultivares 
características do sul de Portugal 
(Maçanilha Algarvia e Galega). 
Recentemente tem-se dedicado a  
aprofundar o conhecimento dos 
processos de produção de azeitona de mesa, com um teor 
de sal inferior ao que se usa tradicionalmente e estudar 
alternativas que permitam prolongar o seu tempo de 
prateleira  após embalamento. 

Paula Pires Cabral (PhD)  trabalha na modelação e 

otimização de sistemas reacionais. Design e implementação 
de bioreatores. Estudo de reações 
catalisadas enzimaticamente em sistemas 
não convencionais: i) Produção de aromas 
frutados para a indústria alimentar (e.g. 
butirato de etilo, éster com aroma banana-
ananás); ii) Produção de lípidos 
estruturados com propriedades funcionais/

nutracéuticas (e.g. TAGs dietéticos tipo MLM para reduzir o 
risco de obesidade). E ainda no processamento e análise de 
alimentos da Dieta Mediterrânica, pretendendo contribuir 
para o aumento do conhecimento 
científico nesta área da DM, aumentar a 
competitividade e o consumo destes 
alimentos. Em colaboração com a Prof. 
Célia Quintas e uma indústria da região 
está a trabalhar na avaliação da qualidade 
biológica e caracterização nutricional de azeitona de mesa. 

Patrícia Nunes (PhD)  Investiga o  desenvolvimento de 

óleos especiais com propriedades nutracêuticas, a produção 
de lípidos estruturados com baixo valor 
calórico através de biocatálise e a Valorização 
de subprodutos  provenientes da indústria 
alimentar. 

 

Jessie Melo (PhD) estuda as respostas de 
tolerância desenvolvidas pela Listeria 
monocytogenes, microrganismo patogénico 
de relevância em Saúde Pública pois está  
associado à ocorrência de surtos de 
listeriose, infeção de origem alimentar com 

elevada taxa de mortalidade. Este estudo tem por  objetivo 
elucidar os mecanismos associados a capacidade deste 
microrganismo ultrapassar os fatores de 
stress intrínsecos aos  alimentos e ao 
ambiente de processamento alimentar, bem 
como as barreiras  de defesa encontradas a 
nível do hospedeiro. 

 

Isabel Ratão (PhD) Isabel Ratão trabalha 

na área da segurança alimentar, utilizando 
bactérias lácticas como metodologia de 
conservação de alimentos. Tem especial 
interesse na Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controlo (HACCP) aplicada a toda 

a cadeia alimentar. Também tem interesse na aplicação das 
normas ISO 22000, BRC e IFS food. Atualmente está a 
trabalhar na implementação da NP EN ISO 22000: 2005 
num centro de depuração de bivalves.  

 

Ludovina Galego, Produção e 

caracterização de bebidas espiritosas, 

sempre com o objetivo 

de otimizar os produtos 

disponíveis e valorizar 

as fontes biológicas sem aplicação. 

Técnicas mais usadas GC, HS-GC; GC-

MS, LC ou LC-MSn. 

 

 

 

 

 

Investigação a Decorrer  



 1º Ano - 2º SEMESTRE  ECTS 

Microbiologia Industrial  5 

Rastreabilidade e Segurança Alimentar 5 

Seminário 5 

Água e Ambiente  5 

Opção III 5 

Opção IV 5 

  30 

 1º Ano  - 1º SEMESTRE  ECT

S 
Engenharia Enzimática 5 

Enologia 5 

Estatística Aplicada 5 

Inovação Tecnológica  5 

 Opção I 5 

 Opção II 5 

  30 

 2º Ano - ANUAL  ECTS 

Estágio ou Projeto 45 

Relatório 15 

  60 

OPÇÕES  ECTS 

Tecnologia  dos Produtos de Origem 
Vegetal 

5 

Tecnologia dos Produtos de Origem 

Animal 

5 

Produtos Alimentares Mediterrânicos  5 

Alimentos Funcionais/Nutracêuticos 5 

Processamento Térmico 5 

Microbiologia da água 5 

Microrganismos Emergentes 5 

Gestão da Qualidade de Produtos 

Alimentares 

5 

Modelização e Otimização de Produ-

tos Alimentares 

5 

Valorização de  Subprodutos da Agro 

Industria 

5 

Sustentabilidade Ambiental e Segu-

rança Alimentar  

5 

MESTRADO EM 
TECNOLOGIA 

DOS 
ALIMENTOS 

PLANO DE ESTUDOS 

REQUISITOS  

Todos os licenciados com 1º 
ciclo de  Bolonha, ou um grau de 
Bacharel, ou um grau 
Universitário  ou um  curriculum 
académico científico, ou 
profissional relevante em 
Engenharia Alimentar/Ciência/
Tecnologia, Biologia, Química, 
Agronomia, Biotecnologia, 
Ciências Biomédicas ou áreas 
relacionadas se podem 
candidatar.  

Para se estudar nesta 
universidade, tem de se saber 
Inglês.  

Como se candidatar? 

Preencha  o formulário e envie 
junto com os  documentos 
requeridos e entregue-os no 
secretariado ou submeta online.  

For more information please   
consult the website ise.ualg.pt 

PORQUE SE 

DEVE 

CANDIDATAR? 

Contacto 
Departamento de Engenharia Alimentar 

ISE- Instituto Superior de Engenharia 

Universidade do Algarve 
Campus da Penha 
8005-139 Faro, Portugal 
 
Telephone: +351 289 800 900 
Fax: +351 289 888 405 
E-mail: cquintas@ualg.pt 

Mais  informação em:  

 
Instituto Superior de Engenharia 
www.ise.ualg.pt 

 
Universidade do Algarve 
www.ualg.pt/ 

Vida académica 

www.aaualg.pt  

Faro and Algarve 

www.visitalgarve.pt 

CANDIDATA-TE JÁ!! 
 


