
 

 

 

Seminário                                  14:00h 

 

Orador 

Qual o contributo da Engenharia 

Alimentar na minha vida profissional? 

 Eng.º Renato Paralvas 

Production Manager and R&D | VEGIN 

O perfil do Engenheiro Alimentar na vida 

profissional 

 Eng.ª Patricia Sousa 

Investigadora | Unidade de Investigação e 
Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia 
Alimentar do IPVC 

 

Percursos profissionais, novos desafios, 

projetos 

 Eng.ª Alexandrina Silva 

Responsável da Produção e Qualidade | Office 
Total 

 

Processos Alimentares           15:00h  Sessões Práticas 

 

Nesta sessão pretende-se que os alunos do 1º 

ano contactem com alguns processos 

alimentares, sob a orientação dos alunos 

finalistas. 

Processos 

Manteiga com ervas aromáticas 

Compota de abóbora 

Tomate pelado enlatado 

Bolachas de manteiga 

Análise sensorial ao doce de marmelo 

 Alunos Finalistas Responsáveis 

Andreia M, Célia, José, Marina 

Anne, Daniela, Elisabete, Pedro 

Andreia O, Cátia, Susana 

Beatriz e Eliana 

Joana, Maria, Sandrina 
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No dia 12 de novembro realiza-se, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, o dia da 

tecnologia alimentar. 

O “Dia da Tecnologia Alimentar” tem como objectivo incentivar e motivar os alunos 

do 1º ano do curso de Ciência e Tecnologia Alimentar. Assim, numa primeira parte do 

programa, realizar-se-á um curto seminário no qual ex-alunos de Engenharia Alimentar 

da ESTG poderão partilhar as suas experiências vividas enquanto profissionais da área, 

falar das competências adquiridas e das dificuldades sentidas enquanto alunos, do 

mercado de trabalho, etc. 

Através das sessões práticas, as quais decorrem depois do seminário, os alunos 

poderão acompanhar, com a orientação dos alunos finalistas, alguns processos 

alimentares, como o processo produtivo de manteiga, de compota, de bolachas de 

manteiga, de tomate pelado enlatado e a análise sensorial ao doce de marmelo. 

Com este programa pretende-se contribuir para superar a desmotivação inicial sentida 

pelos alunos do 1º ano e incentivá-los a ultrapassar com entusiasmo as “dificuldades” 

que são normalmente sentidas durante o 1º ano curricular.  
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