
É objetivo deste curso de pós-graduação dotar os profissionais de conhecimentos 
e capacidades em áreas críticas para a competitividade do setor da restauração 
num ambiente económico cada vez mais sofisticado e exigente.
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Introdução
O setor de restauração em Portugal está a sofrer uma reestruturação e um aumento de sofisticação 
necessitando de uma nova geração de profissionais para sustentar o seu crescimento. Estes profissionais 
– gerentes, empresários, chefes de cozinha, consultores, fornecedores entre outros, necessitam não só 
de saber responder às tendências atuais mas, mais importante, de serem capazes de antecipar novas 
tendências. Complementando a oferta formativa já existente no país, este curso centra-se em duas 
disciplinas principais: nutrição – o consumo de alimentos e os seus efeitos no ser humano; e ciência 
alimentar – a natureza dos alimentos e os efeitos dos processos que sofrem até serem consumidos.

Áreas de Estudo
Os alunos terão a oportunidade de aprender elementos chave da ciência alimentar adaptados aos 
procedimentos e práticas encontrados na conservação, confeção, preparação e apresentação de pratos e 
refeições e os fundamentos de nutrição humana e a importância que tem na restauração atual. O curso 
inclui também aspetos relacionados com as matérias-primas em termos da sua natureza e origens, e 
a história e geografia da alimentação, com intenção de enriquecer as suas capacidades de desenhar 
e apresentar conceitos e oferta na restauração. Aos formandos que pretendam desenvolver as suas 
competências de investigação é ainda aberta a possibilidade de prosseguir os seus estudos para Mestrado.

Funcionamento
O curso de Pós-Graduação tem uma duração total de 308 horas, em que 268 horas são presenciais e as 
restantes 40 horas alocadas ao desenvolvimento do trabalho final (monografia ou, no caso dos alunos 
que não detenham experiência profissional, estágio). O curso tem uma estrutura compatível com a vida 
profissional dos formandos. As sessões presenciais terão lugar à 2.ª e 3.ª feira, das 16h00 às 20h00 (8 horas/
semana). Este horário permite aproveitar os dias da semana com menos movimento na indústria hoteleira.

Destinatários
O curso é dirigido a: licenciados, ou equivalente legal, em Ciências da Nutrição, Engenharia Alimentar ou 
áreas afins, que pretendam adquirir conhecimentos relevantes na área da restauração; profissionais do 
setor da restauração com formação superior e que pretendam atualizar e alargar os seus conhecimentos 
para fins profissionais; licenciados com experiência profissional em outros ramos que pretendam 
atuar profissionalmente na área da restauração. As candidaturas são apreciadas com base no currículo 
académico e profissional dos candidatos.
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