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ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Competências:

Produzir, conservar, transformar e colocar

o alimento no mercado, cuidando do

aproveitamento racional e sustentado dos

recursos naturais e renováveis.
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ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO

 Agroindústria, Alimentos e Nutrição

 Biotecnologia

 Economia e Administração

 Engenharia de Biossistemas

 Manejo Ambiental

 Produção Animal

 Produção Vegetal



ONDE ESTUDAR

Universidades públicas: 

 Universidade Federal de Viçosa 

 Universidade de São Paulo (Esalq)

 Universidade Federal do Paraná

 Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar)

 Universidade Estadual Paulista (Unesp)



ALGUMAS DAS DISCIPLINAS À 

SEREM ESTUDADAS

 Biologia/Botânica;

 Física;

 Química;

 Matemática; 

 Estatística;

 Fisiologia animal e vegetal;

 Solos;

 Mecanização agrícola;

 Construções rurais.



MERCADO DE TRABALHO

 Junto aos produtores rurais,

 Empresas e órgãos públicos ligados à pesquisa;

 Empresas ligadas à transformação e

comercialização de produtos agropecuários;

 Empresas relacionadas com a produção e venda

de insumos agrícolas;

 Setores ligados às cadeias produtivas agrícolas;

 Ensino técnico e superior.



DENTRO DA ÁREA DE ALIMENTOS

É o profissional apto a lecionar no ensino técnico

agrícola, no ensino médio e superior e treinar mão

de obra para trabalhar em propriedades rurais e

na agroindústria. Para isso, entende de produção

vegetal e animal, de proteção ambiental,

processamento de

Alimentos e

comercialização da

produção.
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ENGENHARIA DE ALIMENTOS



COMPETÊNCIAS:

 Estudar as técnicas e os conhecimentos

usados na fabricação, na conservação, no

armazenamento e no transporte de alimentos

industrializados.

 Esse profissional atua em escala industrial,

cuidando de todas as etapas de preparo e

conservação de alimentos de origem animal e

vegetal. Seleciona a matéria-prima, como leite,

carnes, peixes, legumes e frutas, e define a

melhor forma de armazenagem,

acondicionamento e preservação dos produtos,

projetando embalagens.

ENGENHARIA DE ALIMENTOS



COMPETÊNCIAS:

 Desenvolve e testa formulações, com a

finalidade de determinar o valor nutricional de

alimentos industrializados, seu sabor, sua cor

e sua consistência.

 A indústria alimentícia é, sem dúvida, o

principal campo de atuação desse

engenheiro. Mas ele pode trabalhar, ainda, em

indústrias fornecedoras de equipamentos,

embalagens e aditivos

ENGENHARIA DE ALIMENTOS



ONDE ESTUDAR

 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

 Universidade Estadual Paulista (UNESP),

campus de São José do Rio Preto.

 Universidade de São Paulo, campus

Pirassununga.

 Universidade Federal de Viçosa (UFV).

 Universidade Federal de Santa Catarina

(UFSC).

 Universidade Metodista de Piracicaba

(UNIMEP), campus Santa Barbara D’ Oeste.



ALGUMAS DAS DISCIPLINAS À SEREM 

ESTUDADAS

Formação do Engenheiro de Alimentos:

A Engenharia de Alimentos é uma profissão de caráter

multidisciplinar. Abrange diversas áreas do conhecimento

humano, mas especialmente duas:

Ciências Exatas (Engenharia)

Matemática Aplicada

Físico-Química

Termodinâmica

Operações Unitárias

Ciências Biológicas

(Alimentos)

Bioquímica

Microbiologia

Nutrição

Matérias Primas



MERCADO DE TRABALHO

Atuação do Engenheiro de Alimentos

O Engenheiro de Alimentos atua dentro dos

seguintes segmentos:

 Indústria de Produtos Alimentícios;

 Indústria de Insumos para Processos e

Produtos (matérias-primas, equipamentos,

embalagens, aditivos);

 Empresas de Serviços;

 Órgãos e Instituições Públicas.



Exercendo suas atividades nas seguintes áreas:

Garantia de Qualidade

Determinação dos padrões de qualidade para os processos

(desde a matéria-prima até o transporte do produto final),

planejamento e implantação de estruturas para análise e

monitoramento destes processos, e treinamento de pessoal

para prática da qualidade como rotina operacional.

Pesquisa e Desenvolvimento

Desenvolvimento de produtos e tecnologias com objetivo de

atingir novos mercados, redução de desperdícios, reutilização

de subprodutos e aproveitamento de recursos naturais

disponíveis.



Projetos

Planejamento, execução e implantação de projetos de

unidades de processamento (instalações industriais,

equipamentos), bem como seu estudo de viabilidade

econômica.

Fiscalização de Alimentos e Bebidas

Atuação junto aos órgãos governamentais de âmbito

municipal, estadual e federal, objetivando o estabelecimento

de padrões de qualidade e identidade de produtos, e na

aplicação destes padrões pelas indústrias, garantindo assim,

os direitos do consumidor.



DENTRO DA ÁREA DE ALIMENTOS

 É o profissional apto a lecionar no ensino Técnico em

Alimentos, no Ensino Superior e treinar manipuladores de

alimentos (Boas Práticas de Fabricação). Para isso,

entende das análises físico-químicas e microbiológicas de

alimentos, de processamento de alimentos de origem

vegetal, animal, produtos de panificação. Além de criar

novos produtos industrializados.



QUÍMICO



QUÍMICO

Competências

O químico é um profissional com 

preparo para realizar investigações, 

experiências e análises 

relacionadas a composição, 

propriedades e transformações das 

substâncias.



ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

 O Químico pode atuar na área de análises

químicas, no desenvolvimento de novos

métodos analíticos, na operação de

equipamentos sofisticados ou na

elaboração de pareceres e laudos

técnicos, dependendo de sua área de

especialidade.



ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

 Pesquisa tecnológica, visando o

desenvolvimento de know-how para o

setor produtivo. A produção de novos

materiais com propriedades específicas

(novas drogas e vacinas) e o

desenvolvimento de novos processos

industriais no segmento da biotecnologia,

farmacologia e projetos industriais.



ONDE ESTUDAR 

 Faculdade de Engenharia de Sorocaba (FACENS)

 Faculdades Oswaldo Cruz -Barra Funda – SP.

 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

 Universidade Estadual Paulista (UNESP) campus 

de São José do Rio Preto.

 Universidade de São Paulo (USP).

 Universidade de Sorocaba (UNISO).

 Universidade Federal de Viçosa (UFV).

 Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Sorocaba.

 Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP)

 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)



TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO

 Ensino fundamental

 Ensino médio

Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias

Ciências

Humanas e 

suas 

Tecnologias

Ciências da 

Natureza, 

Matemática e 

suas Tecnologias

Língua Portuguesa e 

Literatura

História Matemática

Artes Geografia Física

Educação Física Filosofia Química

Sociologia Biologia

Parte diversificada



ALGUMAS DAS DISCIPLINAS À 

SEREM ESTUDADAS

Português

Matemática

Física

Química

Termodinâmica

 Fenômenos de

Transporte

 Cinética química

Operações  

Unitárias

Reatores 

Químicos

Instrumentação

Controle



DIFUCULDADES ENCONTRADAS

 Financeira- faculdade particular

Analisar textos- linguagem própria

 Sintetizar ideias

 Elaboração de trabalhos/relatórios 

Abstração – um mundo invisível

 Fazer comparações/associações de 

conceitos ás suas aplicações



SATISFAÇÃO DA ESCOLHA CORRETA



MERCADO DE TRABALHO

Indústrias Químicas: papel, celulose,

cerâmica e vidro, cimentos, petroquímica,

polímeros e plásticos, detergentes, tintas,

têxtil, bio-combustíveis;

Ambiente: estações de tratamento de

efluentes domésticos e industriais,

reciclagem, consultoria e licenciamento

industrial e ambiental, qualidade e

ambiente;



MERCADO DE TRABALHO

 Indústria farmacêutica, cosmética e 

biotecnológica;

 Indústrias alimentícias e agro-alimentar;

 Indústrias de componentes de eletrônica 

e de automóveis;

 Investigação científica, prestação de 

serviços e ensino;

 Setor público: ministérios, Administração 

Central e Regional.



A CONTRIBUIÇÃO DA QUÍMICA PARA SUPRIR A 

DEMANDA MUNDIAL POR ALIMENTO



DENTRO DA ÁREA DE ALIMENTOS

 O Químico é o profissional apto a lecionar no

ensino Técnico de Alimentos e no Ensino

Superior. Para isso, entende das análises

química e físico-química, químico-biológica,

bromatológica, toxicológica e legal,

padronização e controle de qualidade de

alimentos, da composição química dos

alimentos e suas transformações na

industrialização dos mesmos. A produção,

tratamento prévio e complementar de

resíduos industriais, além de desenvolver

novos produtos e processos industriais,

ética e ecologicamente corretos.



PROFISSIONAL COM CONSCIÊNCIA 

ÉTICA



ATUAÇÃO DO TÉCNICO DE ALIMENTOS

Agrícola

Zootecnia



ATUAÇÃO DO TÉCNICO DE ALIMENTOS

Agrícola

Zootecnia
Nutrição



ATUAÇÃO DO TÉCNICO DE ALIMENTOS

Agrícola

Zootecnia
NutriçãoALIMENTOS



ATUAÇÃO DO TÉCNICO DE ALIMENTOS



OBRIGADO!


