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Engenharia
de Alimentos
O engenheiro de alimentos tem como
campo de atuação as indústrias que operam
com processamento de alimentos, qualidade
e conservação de matérias-primas, produção
de ingredientes alimentícios, empresas de
SURGX©¥RHFRPHUFLDOL]D©¥RGHHTXLSDPHQ
tos agroindustriais, instituições públicas ou
privadas de ensino, pesquisa e extensão em
FL¬QFLDHWHFQRORJLDGHDOLPHQWRV2FXUVR
de Engenharia de Alimentos habilitará o
SURʻVVLRQDOSDUDDWXDUQRGHVHQYROYLPHQWR
DFRPSDQKDPHQWRHRWLPL]D©¥RGHSURMHWRV
de implantação e expansão de indústrias
de alimentos e de serviços de alimentação;
DWXDUQDRSHUDFLRQDOL]D©¥RGHVWDVXQLGDGHV
HPODERUDWµULRVGHDQ£OLVHVI¯VLFRTX¯PLFDV
PLFURELROµJLFDVPLFURVFµSLFDVHVHQVRULDLV
no desenvolvimento de produtos e processos
agroindustriais; no planejamento e implementação de programas de controle e gestão de qualidade em indústrias de alimentos;
em gerenciamento e marketing agroindusWULDODWXDUMXQWRDRVµUJ¥RVJRYHUQDPHQWDLV
GH¤PELWRPXQLFLSDOHVWDGXDOHIHGHUDO
objetivando o estabelecimento de padrões
de qualidade e identidade de produtos, e na
aplicação destes padrões pelas indústrias.

Engenharia
de Alimentos
PERFIL DO PROFISSIONAL
O engenheiro de alimentos atua dentro dos seguintes segmentos: Indústria
de Produtos Alimentícios; Indústria de
Insumos para Processos e Produtos
(matérias-primas, equipamentos, embalagens, aditivos); Empresas de Serviços;
Órgãos e Instituições Públicas. Ele exerce
atividades nas áreas de produção/processos, garantia da qualidade, pesquisa
e desenvolvimento, projetos, comercial/
PDUNHWLQJHʻVFDOL]D©¥RGHDOLPHQWRVH
bebidas.

CARREIRA
Bacharel em Engenharia de Alimentos
ș3HVTXLVDGRUQD£UHDDFDG¬PLFDHQ¥RDFDG¬PLFD
ș7UDEDOKDUHPHPSUHVDVGHDOLPHQWRV
ș7UDEDOKDUHPµUJ¥RVGHʻVFDOL]D©¥R
ș3URIHVVRUGRHQVLQRVXSHULRU
ș$WXDUHPHPSUHVDVS¼EOLFDVHSULYDGDV
21*VRUJDQL]D©·HVJRYHUQDPHQWDLVSDUWLGRV
políticos, movimentos sociais, etc.

SAIBA MAIS
ș(VW£JLRREULJDWµULRHPHPSUHVDVODERUDWµrios, centros de pesquisa, etc.
ș0RQLWRULDHPGLVFLSOLQDVE£VLFDV
ș$XODVH3HVTXLVDHP/DERUDWµULRVFRPR
ș/DERUDWµULRGH4X¯PLFDGH$OLPHQWRV
ș/DERUDWµULRGH$Q£OLVH6HQVRULDO
ș/DERUDWµULRGH0LFURELRORJLDGH$OLPHQWRV
ș/DERUDWµULRGH2SHUD©·HV8QLW£ULDV
ș/DERUDWµULRGH3URGXWRV$JURLQGXVWULDLV

ESTRUTURA CURRICULAR
Duração mínima do curso:
5 anos (10 semestres)
|VHPHVWUH9DJDVș9HVSHUWLQR
1¼FOHRGH)RUPD©¥R(VSHF¯ʼFD
Disciplinas Obrigatórias
No ciclo básico há disciplinas na área de
PDWHP£WLFDTX¯PLFDI¯VLFDHFRUUHODWDV
-£QRFLFORSURʻVVLRQDOL]DQWHK£GLVFLplinas como: Conservação de Alimentos,
2SHUD©·HV8QLW£ULDV3URFHVVDPHQWR
de Produtos de Origem Vegetal e Animal, Instalações Industriais, Gestão da
4XDOLGDGHQDV,QG¼VWULDVGH$OLPHQWRV
+LJLHQH,QGXVWULDO/HJLVOD©¥RGH$OLPHQtos, Análise Sensorial, Embalagem de
Alimentos, entre outras.
Disciplinas Optativas
$OLPHQWRV)XQFLRQDLV3DQLʻFD©¥R
7R[LFRORJLD8VRGR)ULRQD,QG¼VWULDGH
Alimentos, Desenvolvimento de NoYRV3URGXWRV$UPD]HQDJHPGH*U¥RV
7HFQRORJLDGD,QGXVWULDOL]D©¥RGR&DI«
entre outras.
Atividades Complementares
3DUWLFLSD©¥RHPVHPLQ£ULRVRʻFLQDV
atividades culturais, visitas técnicas etc.
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