
 
 

 

 

 

Curso: L025 - Qualidade Alimentar e Nutrição 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9025012 - Tecnologia e Qualidade nos Cereais 

Área cientifica: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 3º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Paula Maria dos Reis Correia 

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

Tempo total de trabalho (horas): 132 

 

 (*) - 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 

Avaliar a qualidade nutricional e tecnológica dos diferentes cereais. 

Descrever o fundamento e os objectivos dos métodos gerais do processamento de cereais e suas implicações na qualidade desses 

produtos. identificar e manusear equipamentos relacionados com a elaboração e preservação de cereais e seus produtos. 

Dotar os estudantes de conhecimentos sobre a qualidade industrial e nutricional, bem como os modos de processamento dos 

diferentes tipos de cereais, de modo a permitir aos estudantes a possibilidade de aplicar estes conhecimentos nas suas futuras 

actividade profissional. Para além disto, pretende-se que o estudante reconheça a importância da aplicação dos métodos gerais 

de conservação e processamento de cereais na qualidade dos produtos que derivam dos mesmos. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Programa da componente teórica 

1. Importância dos cereais na alimentação 

2. Qualidade nutricional e tecnológica dos diferentes cereais 

3. Critérios da qualidade dos cereais para a industria 

4. Operações gerais de preparação dos cereais 

5. Processamento de cereais e qualidade dos produtos obtidos 

5.1. Moagem 

5.2. Tecnologias do amido 

5.3. Maltagem 

5.4. Panificação 

5.5. Produção de massas alimentícias 

5.6. Extrusão-cozedura 



5.7. Descasque e branqueamento do arroz 

5.8. Bolachas e biscoitos 

6. Outras tecnologias associadas aos cereais (exemplo tecnologia da cerveja 

Programa da componente prática: 

1. Avaliação da qualidade nutricional e aptidão tecnológica de diferentes cereais 

2. Determinação das características físicas dos cereais 

3. Observação morfológica dos diferentes grãos de cereais 

4. Análise química e nutricional dos cereais 

5. Ensaios tecnológicos 

5.1. Fabrico de pão 

5.2. Maltagem 

5.3. Extracção de amido e análise do produto resultante. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Esta unidade curricular será lecionada em regime de b-learning, com aulas presenciais teóricas e práticas. Na componente teórica 

há a exposição das matérias pelo professor. A componente prática será realizada em laboratório onde se efectuarão simulações 

industriais de metodologias de processamento de cereais, estudando o efeito que estes métodos produzem ao nível da qualidade 

dos alimentos. Para complementar a formação dos estudantes serão realizadas várias visitas de estudo a empresas do sector. 

A avaliação da unidade curricular consta de um exame escrito final, sobre os conhecimentos adquiridos na vertente mais teórica, 

de um trabalho de pesquisa realizado em grupo, e um relatório dos trabalhos desenvolvidos na componente prática também 

realizado em grupo. Para além disto fará parte das metodologias de ensino e aprendizagem a realização de visitas de estudo, 

sendo produzido um relatório de actividade das mesmas em grupo, para avaliação. 
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