
Nordeste Transmontano

Politécnico de Bragança abre
licenciatura pioneira com
mobilidade em EngenhariaAlimentar
Uma licenciaturaemEngenharia
Alimentar que inclui mobilidade
é pioneira no País e anovaaposta
dos PolitécnicosdeBragança Lei
ria e Viana do Castelo Além da
formação científica e técnica de
base e da interação com o tecido
empresarial e industrial de cada
região levaosestudantesemmo
bilidade para aquisição de com
petências nas áreas em que cada
instituiçãoé especialista carnese
azeite emBragança lacticínios e
vinhos em Viana do Castelo re
cursos alimentares marinhos e
hortofrutícolas e cereais em Lei
ria Peniche
Alicenciatura teráa duração de3
anos e envolve no primeiro ano
umapreparaçãogeral basenains
tituição de origem e nos três se
mestres seguintes a mobilidade
dosestudantes paraaquisição de
competências nas áreas específi
cas de cada região e instituição
Oobjetivo deste modelo demo
bilidade é alargar e otimizar o
processo de aprendizagem be

neficiando da excelência de cada
instituição no que respeita às di
ferentes tecnologias setoriais quea
licenciatura abrange tecnologias
de lacticínios dosvinhoseoutras
bebidas alcoólicas lecionadas no
terceiro semestre na Escola Su
perior de Tecnologia e Gestão do
Politécnico de Viana doCastelo
tecnologias dos recursos alimen
taresmarinhos hortofrutícolas e
cereais lecionados no quarto se
mestre na Escola Superior de Tu
rismoeTecnologiadoMardoPo
litécnicode Leiria emPeniche e
tecnologias de carnes e produtos
cárneos azeite azeitona e óleos
vegetais lecionadosno quinto se
mestre na Escola Superior Agrá
riado Politécnico de Bragança
Oalojamento dos estudantes du
rante amobilidade fica acargoda
instituição recetora Nosexto eúl
timo semestre da licenciatura os
estudantes regressam à institui
ção de origem por forma a inte
ragirem no âmbito de estágio ou
projeto como tecidoempresarial

regional no desenvolvimento de
produtosouprocessos adequados
às necessidadesdo mercado
A formação resulta da procura e
necessidade do mercado e da in
dústria alimentar seja para de
senvolvimento implementação
melhoria e gestão de processos de
transformação conservação con
trolo da qualidade e distribuição
de produtos alimentares seja na
implementaçãode sistemas deges
tãoda segurança alimentar ouem
termos de inovação e pesquisa de
formas alternativas de aproveitar
os produtos alimentares materia
lizada na já longa e profícua rela
ção das Escolas coma indústria e
no seu contributopara a invenção
de novos produtos alimentares
A licenciatura tripartida emEn
genharia Alimentar entra em
funcionamento já em setembro
sendo as provas de acesso ainda
emaprovação um dos seguintes
pares Matemática Física e Quí
mica ouMatemática Biologia e
Geologia
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