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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conhecer a estrutura e composição química dos cereais e compreender a sua importância tecnológica.
2. Compreender a influência das operações de armazenamento e processamento na qualidade dos produtos obtidos.
3. Escolher métodos e equipamentos adequados para a limpeza, armazenamento e processamento de cereais.
4. Escolher as condições de armazenamento adequadas a um tipo particular de fruto ou hortícola.
5. Identificar problemas que ocorrem durante o processo e perspectivar a sua solução.
6. Escolher o equipamento e técnicas mais adequadas à obtenção de produtos específicos derivados de frutos e de hortícolas.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
O aluno deve ter conhecimentos de Química Alimentar e de Processamento e Conservação de Alimentos.

Conteúdo da unidade curricular
Produção mundial de cereais; Estrutura e composição química dos cereais; Armazenamento e qualidade dos cereais; Tecnologia do processamento dos cereais e
qualidade dos produtos obtidos. Produção e transformação de frutos e hortícolas a nível mundial e nacional. Propriedades de frutos e hortícolas. Conservação póscolheita. Armazenamento de frutos e hortícolas frescos. Processamento de frutos e de hortícolas Processamento de frutos secos.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Tipos de cereais e sua produção a nível mundial
2. Estrutura física e composição química dos cereais
3. Armazenamento e secagem dos cereais
4. Moenda seca de trigo, centeio e milho
5. Processamento de arroz e cevada
6. Moenda húmida de milho e trigo
7. Panificação e produtos de extrusão
8. Perspectiva da produção e transformação de frutos e hortícolas a nível mundial e nacional
9. Propriedades gerais de frutos e hortícolas: composição química e aspectos nutricionais
10. Conservação pós-colheita, armazenagem, frio, etileno, atmosferas controladas
11. Qualidade de frutos e hortícolas; armazenamento de frutos frescos; armazenamento de vegetais frescos
12. Processamento de frutos e hortícolas: produtos minimamente processados, produtos congelados
13. Processamento de frutos e hortícolas: produtos desidratados, fermentados, enlatados, pickles,
14. Processamento de frutos e hortícolas: marmelada, geleia, compotas, sumos e néctar
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teóricas por métodos expositivo e interrogativo. Aulas práticas laboratoriais e de campo utilizando os métodos expositivo e demonstrativo. Aulas teóricopráticas de análise e discussão crítica de bibliografia e artigos científicos e técnicos fornecidos, utilizando o método ativo. Recursos: e-learning, bibliografia,
laboratórios, pomar e estufas da ESAB. Visitas a unidades de processamento.

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário) (Final, Recurso, Especial)
- Trabalhos Práticos - 10% (Relatórios de trabalhos práticos e de visitas de estudo)
- Discussão de Trabalhos - 20% (Elaboração e apresentação de trabalho sobre um dos temas tratados na unidade curricular)
- Exame Final Escrito - 70% (Exame escrito)
2. Alternativa 2 - (Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Discussão de Trabalhos - 30% (Elaboração e apresentação de trabalho sobre um dos temas tratados na unidade curricular)
- Exame Final Escrito - 70% (Exame escrito)

Língua em que é ministrada
Português

Validação Eletrónica
Luís Manuel Cunha Santos, Vitor Manuel Ramalheira
Martins

Vitor Manuel Ramalheira Martins

José Alberto Cardoso Pereira

06-12-2016

06-12-2016

18-12-2016
Página 1 de 1

