
Esta pós-graduação visa formar profissionais de referência, capazes de atuar a 
diversos níveis, na manutenção da segurança da cadeia alimentar moderna.
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Introdução
A Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, no Porto, é a instituição de referência 
no panorama nacional e internacional na área alimentar. Há mais de 30 anos que forma profissionais 
que desenvolvem atividades relevantes em empresas da indústria alimentar e subsetores afins, na 
administração pública e ainda em consultoria.

Áreas de Estudo
O programa curricular abrange todos os fatores relevantes para a segurança da cadeia alimentar, da 
produção primária ao ato de consumo, incluindo os problemas, as incertezas e as variáveis que os 
influenciam, a própria cadeia alimentar e as medidas que a sociedade impõe para a manter segura.

Aos formandos que pretendam desenvolver as suas competências de investigação é ainda aberta a 
possibilidade de prosseguir os seus estudos para Mestrado.

Funcionamento
A pós-graduação decorre entre os meses de outubro e setembro, sendo constituída por várias unidades 
que integram sessões teóricas e de orientação tutorial, sessões práticas, visitas de estudo, seminários 
avançados proferidos por especialistas de reconhecido mérito e pela elaboração de um trabalho final. 
As sessões presenciais decorrem à sexta-feira, das 14:30 às 18:30, e ao sábado, das 9:00 às 13:00. A 
estrutura do plano de estudos possibilita a frequência de módulos e/ou de temáticas independentes (com 
atribuição de ECTS) a todos os que pretendam atualizar/aprofundar os seus conhecimentos em domínios 
particulares.

Destinatários e Seleção
O curso dirige-se a quadros com formação superior nas áreas de Ciências ou Engenharia (embora 
possam ser admitidos candidatos com outra formação académica, quando o perfil profissional assim o 
justificar) que pretendam desenvolver as suas competências profissionais através da aquisição de novos 
conhecimentos, práticas e contactos com outras realidades empresariais. As candidaturas são apreciadas 
com base no currículo académico e profissional dos candidatos. 

Contactos e Informações
Coloque dúvidas, marque reunião com o coordenador, visite-nos e conheça-nos melhor através dos 
nossos diversos canais de contactos:

 catolicaportobiotecnologia    biotecnacatolica    BiotecCatolica    catolica.porto.biotecnologia    school/15096335/

Escola Superior de Biotecnologia - Universidade Católica Portuguesa 

Serviços Académicos
Rua Diogo Botelho, 1327
4169-005 Porto

 s.academicos@porto.ucp.pt

 www.esb.ucp.pt
 800 105 632

 932 011 541


