
 
 

 

 

 

Curso: L025 - Qualidade Alimentar e Nutrição 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 4001012 - Projecto 

Área cientifica: Ciências da Nutrição 

ECTS(*): 6 

Ano curricular: 3º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Raquel de Pinho Ferreira Guiné 

Horas de contacto (**): T - 30; P - 60 

Tempo total de trabalho (horas): 200 

 

 (*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

(**) - T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminários; E- Estágios; TU- Tutoriais; O- Outras (Avaliações) 

 

Objetivos / Competências 

Com os conhecimentos ministrados nesta disciplina pretende-se que o aluno possa ser capaz de formular e desenvolver um novo 

produto/processo alimentar, e em particular nos domínios das novas tendências alimentares: alimentos funcionais e 

nutracêuticos. 

Para tal deverá conseguir abordar as diferentes vertentes do desenvolvimento, desde a formulação da ideia até à concretização 

da mesma, envolvendo o estudo de mercado, a formulação laboratorial, os ensaios, a análise sensorial, entre outros. 

Concluída a disciplina o aluno terá as seguintes competências: 

• Formular novos produtos/processos alimentares e ter espírito crítico para justificar a sua entrada no mercado de consumo e/ou 

aplicação industrial; 

• Identificar as condições de rentabilidade, qualidade e segurança dos novos produtos/processos desenvolvidos; 

• Desenvolver novos ingredientes e justificar a sua importância e utilização, nomeadamente no que respeita a alimentos 

fortificados e com compostos bioativos. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Desenvolvimento de um projecto global de novo produto ou processo de transformação tendo em consideração os seguintes 

conteúdos programáticos: 

1. Análise de mercado com o intuito de procurar tendências e oportunidades para o  esenvolvimento do novo produto e/ou 

processo. 

2. Formulação de produto e/ou delineamento do processo de transformação. 

3. Tecnologias industriais de produção do novo produto e/ou avaliação industrial do novo  processo. 

4. Análise físico-química e caracterização de atributos sensoriais do novo produto. 

5. Avaliação da composição nutricional. 



6. Avaliação experimental à escala laboratorial da eficiência do processo de transformação. 

7. Estudo da embalagem e rotulagem, focando as vantagens do novo produto em termos de qualidade e nutrição como forma de 

incentivo ao consumo. 

8. Estratégias de marketing com vista à comercialização do produto/processo. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

As aulas teórico-práticas funcionam como fóruns onde os estudantes apresentam o trabalho em desenvolvimento e realizam com 

apoio dos docentes algumas componentes, como por exemplo: estudo da embalagem, formulação do rótulo, definição das 

estratégias de marketing etc. Nestas aulas os diferentes grupos apresentam o seu trabalho e todos os alunos partilham a discussão 

numa tentativa de encontrar melhores soluções. 

Por outro lado, as aulas de prática laboratorial destinam-se ao desenvolvimento do produto/processo, bem como à realização das 

análises necessárias. 

Na comunicação com os alunos é privilegiada a utilização de ferramentas de e-learning através da plataforma 

Moodle, para interação entre alunos e professores. 

A avaliação compreende três componentes: 

1) Avaliação contínua que incide sobre a participação dos estudantes nas atividades realizadas no laboratório e na sala de aula; 

2) Escrita do trabalho final; 

3) Apresentação oral e discussão do trabalho desenvolvido. 
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