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1.0 APRESENTAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS  

1.1 Identificação Institucional  

 

1.2 Identificação da Unidade  

Mantenedora UFG  

Instituição Universidade Federal de Goiás  

Data da publicação no DOU 14 de dezembro de 1960 

CNPJ 01.567.601/0001-43 

Endereço Avenida Esperança s/n, Chacaras do Recreio Samambaia  

Cidade Goiânia - GO 

CEP 74690-900 

Telefones (62) 3521-1000   

Site https://www.ufg.br/ 

Unidade Escola de Agronomia, Campus Samambaia, Goiânia  

Data da publicação no DOU 14 de Outubro de 1966 

Endereço Av. Esperança s/n, Campus Samambaia 

Cidade Goiânia - GO 

CEP 74.690-900 

Telefones (62)  3521-1530 

Site https://agro.ufg.br/ 

E-mail ppgcta.agro@ufg.br  

https://www.ufg.br/
mailto:rioverde@ifgoiano.edu.br


1.3 Identificação do Curso Mestrado  

 

1.4 Identificação do Curso Doutorado  

 

 

CURSO DE MESTRADO STRICTO SENSU EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS 
Título acadêmico Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Área do Conhecimento Ciência de Alimentos, Grande área Ciências Agrárias  

Modalidade do Curso Presencial 

Periodicidade de Oferta: Anual  

Duração do curso Mestrado: máximo 24 meses  

Carga horária total do 
curso 

Disciplinas: Mestrado (384h)  

Hora-aula (minutos) 50 minutos 

Turno de funcionamento Integral  

Número de vagas 
ofertadas/semestre 

12 vagas 

 

CURSO DE DOUTORADO STRICTO SENSU EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS 
Título acadêmico Doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Área do Conhecimento Ciência de Alimentos, Grande área Ciências Agrárias  

Modalidade do Curso Presencial 

Periodicidade de Oferta: Anual  

Duração do curso Doutorado: máximo 48 meses  

Carga horária total do 
curso 

Disciplinas doutorado (576 h)  

Hora-aula (minutos) 50 minutos 

Turno de funcionamento Integral  

Número de vagas 
ofertadas/semestre 

12 vagas 
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2.0 O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS  

No âmbito da Escola de Agronomia-EA-UFG, local onde o Programa de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos e o curso de Engenharia de Alimentos estão instalados, a história da 

pós-graduação inicia-se com a criação do curso de Mestrado em Genética e Melhoramento de 

Plantas, em 1985, o qual, em 1993, deu origem ao primeiro doutorado da região Centro-

Oeste. Atualmente, a EA conta com quatro PPGs, sendo Agronomia, Genética e 

Melhoramento de Plantas, Agronegócio e Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA), 

todos com os níveis de mestrado e doutorado. O PPGCTA foi criado por demanda regional de 

mestres para atuarem, principalmente, na área acadêmica nos cursos de engenharia de 

alimentos existentes no Estado. O projeto do curso contou com a colaboração de docentes da 

Faculdade de Nutrição, da Escola de Veterinária e do Instituto de Ciências Biológicas. Esse 

esforço conjunto deu origem ao primeiro programa de pós-graduação Stricto sensu em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos nessa região do país. O APCN do curso de doutorado foi 

aprovado no ano de 2015 e também foi um esforço conjunto de sete docentes da Escola de 

Agronomia (EA), um docente Faculdade de Nutrição (FANUT), um docente do Instituto de 

Química (IQ), um docente da Faculdade de Farmácia (FF), dois docentes do Instituto de 

Ciências Biológicas (ICB), além de um docente da Embrapa, um docente da Universidade 

Federal Fluminense UFF) e um docentes da Universidade Federal de Lavras (UFLA). O curso 

de Doutorado iniciou-se em agosto de 2016. 

O PPGCTA está alocado na Região Centro-Oeste, onde, o agronegócio é a principal 

atividade econômica, englobando as agroindústrias e a produção agropecuária, e tem se 

destacado no fornecimento de matérias-primas para o Brasil e o exterior, principalmente de 

carne bovina e suína, peixes, aves, leite, ovos, soja, algodão, milho, cana-de-açúcar, arroz, 

feijão e tomate para processamento. 

O panorama econômico da Região Centro-Oeste e do Estado de Goiás demonstra a 

importância estratégica do Programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

da Universidade Federal de Goiás que visa a qualificação de profissionais para atuarem junto 

aos produtores, indústrias e instituições de ensino correlatas à área de alimentos. Por outro 

lado, nos estados da região Centro-Oeste vêm sendo implantados e consolidados cursos 

técnicos, de graduação e de pós-graduação na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. São 

exemplos de instituições de ensino que têm absorvido professores mestres e doutores em seus 

quadros de docentes as instituições de ensino superior Federais, Estaduais e particulares, IF 

Goiano e IF de Goiás. A expansão destas escolas permeia todo o estado de Goiás, em cidades 

como Goiânia, Inhumas, Itumbiara, Uruaçu, Anápolis, Urutaí, Morrinhos, Rio Verde, Jataí e 

Iporá, entre outras. O mesmo fenômeno se observa em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o 

que justifica a necessidade da formação de mestres e doutores em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos na própria região. 

O PPGCTA apresenta uma única área de concentração denominada “Ciência e 

Tecnologia de Alimentos”, dividida em três linhas de pesquisa, sendo: 

1-Caracterização, Aproveitamento e/ou Tratamento de Resíduos e/ou Co-produtos 

Agroindustriais;  

 

2-Propriedades Físicas, Químicas, Estruturais, Moleculares, Biológicas, Nutricionais e 

Funcionais de Alimentos; 
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3-Tecnologias para o Aproveitamento dos Recursos Naturais e Agropecuários Disponíveis na 

Região Centro-Oeste do Brasil. 

A distribuição dos projetos por linha de pesquisa é equilibrada e, atualmente, a linha 1 é 

sustentada por seis projetos de pesquisa, a linha 2 por sete projetos de pesquisa e a linha 3 por 

seis projetos de pesquisa. Todos os projetos temáticos possuem financiamento, produção e 

defesa no quadriênio. Existe uma grande aderência da área de concentração do PPGCTA com 

as características regionais e com suas linhas de pesquisa, sua estrutura curricular e os 

projetos temáticos existentes. 

2.1 Identidade do PPGCTA  

A identidade do PPGCTA expressa a sua finalidade principal e proporciona a todos os 

seus integrantes a justificativa para a entrega e dedicação na busca de um desempenho que 

seja único, significativo e superior para a Sociedade. O PPGCTA expressa sua identidade e 

define sua atuação de forma ampla em:  

“Produzir conhecimento, formar mestres e doutores críticos, éticos e que dominem 

amplamente os conteúdos científicos e tecnológicos da área, e ao mesmo tempo, que esteja 

voltado para as questões ambientais e socioeconômicas”. 

2.2 Missão do PPGCTA  

Definida como base do Planejamento, a Missão insere a organização no ambiente. A 

missão de uma organização é uma declaração única e representa sua identidade, estabelecendo 

seu propósito mais amplo. É a razão de ser da organização e procura determinar quem somos, 

o que fazemos e por que presentes estamos, ou ainda, em que tipo de atividade deverá 

concentrar seu futuro. A Missão deve exercer um papel determinante na cultura da instituição, 

permitindo o acompanhamento das mudanças ambientais e uma precisa definição de suas 

estratégias. A missão é composta pela identidade e o atendimento de alguma necessidade do 

meio em que está inserido, o que chamamos de marketing interno e externo. Na missão 

também é possível delimitar o campo de atuação. A missão do PPGCTA é: 

“Formar profissionais mestres e doutores, gerar e difundir conhecimento científico 

e tecnológico, em Ciência e Tecnologia de Alimentos, para promover desenvolvimento 

sustentável”. 

2.3 Visão estratégica do PPGCTA 

É onde o PPGCTA quer chegar, onde gostaria de estar e como estar em algum ponto do 

futuro. Algo que extrapola o desempenho e o esforço adicional que a rotina ou a melhoria 

contínua poderia gerar. É um horizonte de longo prazo. Com esse entendimento, o PPGCTA 

definiu como ALVO claro, que perseguirá e fará acontecer, a seguinte visão estratégica: 

 

“Consolidar a Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e tornar assim o programa referência nos 

estudos com recursos naturais do Cerrado no cenário acadêmico Nacional e 

Internacional até 2024”. 
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2.4 Valores e Princípios  

Os valores do PPGCTA são: 

 Ética  

 Comprometimento  

 Respeito às diferenças e à diversidade 

 Inovação 

 Excelência  

 Meio Ambiente  

 Liberdade de expressão  

Os princípios do PPGCTA são: 

 Excelência acadêmica;  

 Compromisso com a educação pública;  

 Gestão democrática;  

 Transparência dos processos de gestão. 

3.0 JUSTIFICATIVA  

O cenário regional em que está inserido, fez com que o PPGTA fosse criado e tivesse 

características particulares de atuar na interface das Ciências de Alimentos se diferenciando 

dos demais Programas de Pós-Graduação existentes, focando na produção, na qualidade dos 

produtos gerados e resolução de problemas que impedem o desenvolvimento regional. 

O panorama econômico da Região Centro-Oeste e do Estado de Goiás demonstra a 

importância estratégica do Programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

da Universidade Federal de Goiás - UFG, que visa a qualificação de profissionais para 

atuarem junto a instituições de ensino e pesquisa, indústrias, pequenos produtores e em na 

área de alimentos.  

Quanto ao seu quadro docente, o programa conta com 14 docentes permanentes e 02 

docentes colaboradores. A formação (doutorado) dos docentes do PPGCTA é bastante 

diversificada, mas totalmente compatível e adequada coma área de alimentos. Entre os 

docentes do programa 12 têm pós-doutorado e nove tiveram parte da formação fora do país, o 

que demonstra a projeção Nacional e Internacional do grupo e do programa.  

Entre os docentes permanentes, nove tem bolsa de produtividade em pesquisa CNPq, dois 

são nível 1D e sete são nível 2 e um tem bolsa DT. O reconhecimento com bolsa de 

produtividade demonstra que os DP do programa estão alcançando cada vez mais projeção 

nacional e internacional.  

O processo de seleção do PPGCTA é realizado anualmente e os candidatos concorrem às 

vagas de cada professor. Além das vagas que cada professor disponibiliza no edital, o 

programa, seguindo uma norma de inclusão social da UFG, possui uma reserva de vagas para 

alunos pretos, pardos e indígenas (PPI). Essa iniciativa é regulamentada em resolução 

específica (https://prpg.ufg.br/up/85/o/Resolucao_CONSUNI_2015_0007.pdf) e, nesse 

sentido, o PPGCTA oferta, em seu processo seletivo, vinte por cento (20%) das vagas para 

PPI. 
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O PPGCTA tem utilizado diferentes estratégias em seu planejamento para alcançar os 

objetivos e metas propostas para curto, médio e longo prazo, com vistas a seu 

desenvolvimento futuro, contemplando os desafios internacionais da área na produção do 

conhecimento, seus propósitos na melhor formação dos alunos e suas metas quanto à inserção 

social mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da área. Apesar das constantes 

mudanças nas políticas públicas em relação aos programas de pós-graduação, o grupo de 

docentes permanentes do programa está cada vez mais consolidado, facilitando o 

cumprimento das metas propostas. Para dar visibilidade de onde o programa deseja chegar, 

essas metas estão disponíveis na página do programa no Planejamento Estratégico do 

PPGCTA: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/71/o/PLANEJAMENTO_ESTRAT%C3%89GICO_PPG

CTA_-_FINAL.pdf. 

4.0 OBJETIVOS  

4.1 Objetivo Geral  

Os objetivos do PPGCTA, definidos em seu planejamento estratégico e relacionados a 

sua Missão e à Visão estratégica são: Missão “Formar profissionais mestres e doutores, gerar 

e difundir conhecimento científico e tecnológico, em Ciência e Tecnologia de Alimentos, para 

promover desenvolvimento social e sustentável’’, e Visão Estratégica de “Consolidar a Pós-

graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás (UFG) e 

torná-lo referência em formação e informação no cenário acadêmico Nacional e Internacional 

até 2024”. Dessa forma, o objetivo geral do Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos é o de formar docentes para o ensino superior e pesquisadores, 

assim como gerar conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento científico e 

tecnológico da área de alimentos e para a qualidade de vida, em especial em Goiás e na 

Região Centro-Oeste. 

4.2 Objetivo Específico 

Os objetivos específicos do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos estão diretamente relacionados ao perfil do egresso e são: 

1) contribuir para o aperfeiçoamento de docentes para atuar no ensino superior na 

UFG e em outras instituições; 

2) capacitar profissionais para a pesquisa e a inovação tecnológica na área de 

alimentos; 

3) gerar ou adaptar tecnologias que contribuam para o desenvolvimento regional e 

nacional; 

4) contribuir para a valorização e preservação do bioma Cerrado por meio da 

investigação da qualidade nutricional e funcional de seus recursos alimentares; 

5) desenvolver novos produtos, a partir de matérias-primas disponíveis na região 

Centro-Oeste do Brasil; 

6) aproveitar subprodutos e resíduos da agroindústria, contribuindo com a melhoria da 
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alimentação das populações de baixa renda e com a preservação ambiental;  

7) estimular a produção técnico-científica dos docentes envolvidos no Programa, 

contribuindo para a consolidação e reconhecimento da instituição em âmbitos nacional 

e internacional; 

8) melhorar o ensino de graduação por meio do aperfeiçoamento dos docentes e de 

atividades integradas com os discentes. 

5.0 INFRAESTRUTURA  

5.1 Laboratórios 

Toda a infraestrutura descrita a seguir e disponibilizada para a execução das 

atividades de pesquisa, assim como para as aulas práticas, não havendo dependência externa. 

PPGCTA possui uma área de aproximadamente 300 metros quadrados que foi reformada 

para aportar novos laboratórios para a pesquisa no âmbito do PPGCTA-UFG.  

Esse espaço de uso comum compreende quatro salas de laboratório, com bancadas em 

granito, armários embutidos, pias, duas capelas de exaustão de gases, além de outras três 

salas de professores, uma sala de aula, uma copa, dois banheiros e mais duas salas de 

laboratório (laboratório de bebidas e de análise sensorial), que serão compartilhadas com o 

curso de graduação de Engenharia de Alimentos.  

Alguns equipamentos de natureza multiusuário foram instalados nos quatro 

laboratórios do PPGCTA, entre eles: 01 determinador de isotermas, 01 colorímetro, 01 

aqualab, 01 liofilizador. No ano de 2019 foi adquirido para instalação neste espaço da pós-

graduação um cromatógrafo gasoso com massa acoplado. Este equipamento entrará em 

funcionamento em 2020 e dará suporte para melhoria na qualidade das pesquisas do 

PPGCTA. Tal equipamento foi adquirido com verba obtida junto à FINEP. Nesse mesmo 

espaço os alunos da pós-graduação passaram a ter a disponibilidade de equipamentos 

exclusivos para análise de composição química, adquiridos com fundos de projetos FAPEG.  

Para melhor equipar estes laboratórios, é solicitado a cada docente do programa que 

elabore projetos de pesquisa para concorrer em editais públicos, como o CT-INFRA, o PRÓ-

EQUIPAMENTOS, Universal-CNPq, entre outros. Durante os últimos anos, o PPGCTA 

realizou a implementação e/ou melhoria de infraestrutura de laboratórios de pesquisa 

exclusivos para o programa, principalmente pela aquisição de equipamentos oriundos de já 

editais contemplados em anos anteriores. Com isso, foi possível a instalação de diversos 

equipamentos de pequeno porte (estufas, homogeneizadores, câmaras de atmosfera 

controlada do tipo BOD, entre outros). Foi também concretizado a instalação de um 

texturômetro, um analisador rápido de viscosidade (RVA), um colorímetro, um medidor de 

atividade de água - aqualab e um analisador térmico de varredura (DSC), o que também 

permitirá a consolidação das linhas de pesquisa do PPGCTA, levando assim, a uma melhoria 

e consolidação de projetos, além da ampliação de novas parcerias interinstitucionais. Os 

equipamentos foram adquiridos com recursos de editais aprovados pelos professores do 

programa. Merece destaque o apoio institucional dado pela UFG para a implementação do 

primeiro laboratório multiusuário (LABMulti) em reologia e do laboratório de 

aproveitamento de resíduos agroindustriais (LABDARSA), alocados nas dependências físicas 

da Escola de Agronomia da UFG. Destaca-se, também. o processo de finalização da 

construção do laboratório de especialidades em café (LABCAFE) com recursos do 
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CTINFRA aprovados em 2010. Com isso também se visualiza, em curto prazo, uma melhoria 

de estrutura e suporte para as linhas de pesquisa do programa.  

Por natureza de seu corpo docente, o PPGCTA é um curso com estrutura composta 

por várias unidades acadêmicas da UFG e que apresenta um caráter de interação de pesquisa 

marcante. A seguir, apresenta-se uma descrição da infraestrutura de laboratórios e plantas 

piloto disponíveis para discentes do PPGCTA.  

1- Laboratórios de Pesquisa e Pós-graduação da Escola de Agronomia da UFG.  

1.1- LABORATÓRIOS DO SETOR DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS da EA - Os 

laboratórios do Setor de Engenharia de Alimentos da Escola de Agronomia (EA) possuem 

uma estrutura de utilidades de apoio, composta por: uma central de GLP, duas câmaras frias 

com refrigeração e antecâmara, sistema de ar comprimido, caldeira geradora de vapor com 

capacidade de 200 kg por hora e sistema de tratamento de águas com resinas catiônicas e um 

almoxarifado de materiais, embalagens e matérias primas. Possui também os seguintes 

laboratórios:  

1.2- LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ALIMENTOS - Exclusivo 

para pesquisa, possui três salas: sala A de 54 m2 (com saleta de 8 m2 anexa para pesagem), 

para determinações como: composição centesimal, pH, acidez titulométrica, granulometria, 

entre outros; sala B de 10 m2, usada como almoxarifado para produtos químicos; sala C de 

28 m2, para análises instrumentais de alimentos (cor, viscosidade e compostos químicos). 

Este laboratório possui os seguintes equipamentos: cromatógrafo líquido de alta performance 

(HPLC) com detector UV e visível, três colunas e computador acoplado, determinador de 

atividade de água, espectrofotômetro UV-visível, colorímetro Hunter Lab, viscosímetro 

Brookfield, determinador de açúcares redutores Redutec, destilador de nitrogênio, bloco 

digestor, extrator de gordura Soxlet, determinador de fibra bruta, mufla, rotavapor, digestor 

de infravermelho, determinador de umidade infravermelho, determinador de umidade de 

grãos Dole 500, dois potenciômetros digitais, dois banhos termostatizados, ultrassom digital, 

bomba de vácuo, moinho tipo Alpine, filtro acoplado à bomba de vácuo, destilador de água, 

duas chapas aquecedoras, capela de exaustão, duas balanças analíticas, vibrotest, duas estufas 

de secagem de vidraria, geladeira, freezer.  

1.3 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS - Utilizado para 

pesquisa e atividades didáticas relacionadas. Possui duas salas, uma de 8 m2 para preparo das 

amostras de alimentos e bebidas com microondas, fogão, freezer, termômetros, geladeira e 

utensílios, e uma sala de 16m2 com dez cabines equipadas com luzes coloridas para a 

realização dos testes sensoriais.  

1.4- LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ALIMENTOS - Utilizado 

para pesquisa, possui uma sala com 50m2 e uma saleta de incubação anexa de 4 m2, 

equipadas com estufa incubadora para BOD, estufas de cultura, estufas de secagem e 

esterilização, autoclaves para esterilização, banhos termostatizados, capela de fluxo laminar, 

contador de colônias, microscópio ótico, lupa ótica, balanças semi-analítica e analítica, 

destilador de água e potenciômetro digital.  

1.5- LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE VEGETAIS - Destina-se a atividades 

didáticas e de pesquisa, possuindo três salas com áreas de 96 m2, 50 m2 e 20 m2, equipadas 

com: fritadeira elétrica, duas vacas mecânicas para produção de leite de soja, 

resfriador/congelador rápido de alimentos, estufas elétricas com circulação de ar; estufa a gás 

com circulação de ar, tacho evaporador elétrico, prensa mecânica manual para extração de 
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óleos, despolpador com eixo vertical, tacho evaporador encamisado a vapor, máquina 

universal polivalente, liquidificador industrial, fatiador elétrico de vegetais, cortador manual 

de vegetais, centrífuga para vegetais minimamente processados, duas autoclaves, fogão 

industrial, descascador mecânico de frutas e hortaliças, despolpadeira com eixo horizontal, 

dosadeira para líquidos, seladora a vácuo, termoseladora de copos, duas termoseladoras de 

filmes plásticos, dois freezers, duas geladeiras, dois liquidificadores, um potenciômetro, 2 

refratômetro de campo, tanque em inox para pré-lavagem e lavagem de vegetais, duas mesas 

em inox. 

1.6- LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS - Usado para 

desenvolvimento de pesquisas e atividades didáticas, possui uma plataforma de recepção (40 

m2), uma ante-sala para contrassepsia (6 m2) e uma sala de processamento (64 m2) 

contendo: pasteurizador de placas, homogeneizador de alta pressão digital, tanque de mistura 

em inox, duas batedeiras de manteiga, aparelho Starter para iogurte e bebidas lácteas, tanque 

de expansão em inox para resfriamento de leite, tanque isotérmico para resfriamento de água, 

dois tanques para fabricação de queijos em inox com acessórios, conjunto de prensagem de 

queijos, dosadeiras para produtos viscosos, dois banhos termostatizados, crioscópio 

eletrônico, centrífuga Gerber, geladeira, embaladeira a vácuo e balança digital.  

1.7- LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE CARNES E DERIVADOS - Destinado a 

atividades didáticas e de pesquisa, possui duas salas com 20 m2 cada, contendo os seguintes 

equipamentos: multiprocessador industrial de alta rotação (220-380 rpm), moedores elétrico e 

manual de carne, canhão para encher linguiça, embutideira, dois fogões industriais, forno 

microondas, embutidora manual, fatiador automático de frios, duas mesas em aço inoxidável, 

termoseladora de bandejas, termoseladora de filmes plásticos, duas freezers, duas geladeiras, 

três balanças digitais. Na área externa, existe uma sala de defumação em alvenaria, e dois 

defumadores, um do tipo manilha e outro em chapa metálica.  

1.8- LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE CEREAIS E PANIFICAÇÃO - Também 

utilizado para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e didáticas, possui uma sala com 

30m2 e uma antessala com 20 m2, contendo: moinho de martelo, dois moinhos de facas, 

forno elétrico para panificação com vapor acoplado, fogão industrial, forno elétrico, armário 

para fermentação, divisor de massa, misturador/cilindro, modelador, pastaia com diferentes 

trafilas, masseira de média velocidade, geladeira, freezer, balança de plataforma, conjunto 

para determinação da granulometria de produtos pulvurolentos, balança digital e mesa em 

aço inoxidável.  

1.9- LABORATÓRIO DE BEBIDAS - Destina-se à pesquisa e atividades didáticas para 

processamento de bebidas. Possui uma sala com 30 m2 contendo: fogão industrial, geladeira, 

freezer, balança digital, mesa em aço inoxidável, destilador de cobre, moenda de cana-de-

açúcar, dois refratômetros, dois densímetros, um potenciômetro e tonéis de diferentes 

madeiras.  

1.10- PLANTA DE TORRAÇÃO E EMBALAGEM DE CAFÉ - Possui moinho, torrador e 

embaladeira com rotuladora.  

1.11- LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE REOLOGIA - Utilizado para pesquisa. 

Possui uma sala com 30 m2 contendo um Reômetro MCR PHYSICA 301 da AntoonPaar e 

um texturômetro TAXT2 da Stable Microsystems, ambos equipados com diversos acessórios 

que permitem uma ampla variedade de aplicações e medidas em diversos sistemas. Conta 

ainda com um viscosímetro Brookfield, determinador de atividade de água, estufa, balança, 

liofilizador, além de um cromatógrafo líquido de alta performance (HPLC) com detector 
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UV e visível, computador acoplado e diversas colunas, além de balança, banho termostático. 

1.12- LABORATÓRIO DE COLORIMETRIA - Utilizado para pesquisa. Possui uma sala 

com 30 m2 contendo: colorímetro Hunter Lab, espectrofotômetro UV-visível).  

2- Laboratório multiusuário de microscopia de alta resolução da UFG (Instituto de Física 

UFG-LABMIC)  

O laboratório conta com a seguinte infraestrutura; Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV), Jeol, JSM – 6610, equipado com EDS, Thermoscientific NSS SpectralImaging, 

Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET), Jeol, JEM-2100 , equipado com EDS, 

Thermoscientific, Microscópio de Força Atômica (AFM/STM), Agilent Techonogies 5500, 

Sistema para deposição de filmes de ouro, DentonVacuum, Desk V.,Sistema de secagem de 

amostras pelo ponto crítico de CO2, Autosamdri®, 815, Series A, com um porta-amostra de 

4 cavidades cilíndricas. 

5.2 Recursos de Informática 

O PPGCTA conta com o apoio de cinco salas de informática para os discentes da EA-

UFG, equipadas com 104 máquinas e rede wireless ligadas à intranet e internet, com acesso 

direto ao Portal de Periódicos Capes. Estas salas são ligadas a rede estabilizada por um 

nobreak e estabilizador de energia, ar condicionado, bancadas e poltronas. Nas salas e 

cercanias do prédio do PPGCTA, os discentes e os docentes da também contam com acesso a 

internet wireless via EDU-ROAM. 

Os laboratórios da Escola de agronomia estão distribuídos em diferentes salas, sendo elas: 

- Laboratório do prédio do desenvolvimento rural – possui 16 máquinas, com dois sistemas 

operacionais instalados, Windows 7 e Linux ubuntu versão 18,04 para discentes, um projetor 

e 01 máquina para docente;  

- Laboratório Sala 19 – possui 20 máquinas com dois sistemas operacionais instalado 

Windows 7 e Linux ubuntu versão 18,04 para discentes, um projetor, 01 máquina para 

docente; 

- Laboratório Sala 104 – possui 34 máquinas para discentes, com dois sistemas operacionais 

instalados, Windows 7 e Linux ubuntu versão 18,04, um projetor, 01 máquina para docente; 

- Laboratório Sala 105 – possui 22 máquinas com dois sistemas operacionais instalado 

Windows 7 e Linux ubuntu versão 18,04 para discentes, um projetor, 01 máquina para 

docente; 

- Laboratório Sala 106 – possui 33 máquinas com dois sistemas operacionais instalado 

Windows 7 e Linux ubuntu versão 18,04, para discentes, um projetor, 01 máquina para 

docente; 

Todas estas salas estão disponíveis para os alunos de pós-graduação em Ciência e Tecnologia 

de Alimentos. 

Todos os docentes do PPGCTA possuem microcomputadores instalados em seus gabinetes 

e/ou laboratórios. A conexão em "switch" Gigabyte ethernet com a rede intranet da UFG 
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(UFGnet) possibilita a estes e a seus orientandos o acesso à rede internet, através de um link 

com velocidade de transmissão de 80 Mb. 

Além da estrutura de informática da EA acima mencionada, os alunos do mestrado em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos contam com apoio de laboratórios localizados nas 

unidades acadêmicas envolvidas: Faculdade de Nutrição, Instituto de Ciências Biológicas e 

Instituto de Química. 

Cabe ressaltar que a UFG possui acesso à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que 

permite web conferências e que a escola de Agronomia possui acesso a uma sala para web 

conferência que pode ser utilizada pelos discentes do PPGCTA, além de muitas outras que 

estão presentes nas unidades onde os professores do programa atuam na graduação. 

5.3 Biblioteca  

O Sistema de Bibliotecas da UFG (Sibi/UFG) é composto por dez unidades, sendo 

uma central e nove seccionais. Atualmente conta com uma equipe de 44 bibliotecários nas 

nove bibliotecas e 58 outros profissionais. O acervo atualmente é composto por: 401.970 

exemplares e 175.951 títulos de livros; aproximadamente 8 mil títulos de livros no acervo 

eletrônico; 209.239 volumes e 3.894 títulos de periódicos em papel; 12.994 teses e 

dissertações; 1.608 fitas de vídeo VHS e DVD; 1.365 arquivos de computador. Também 

oferece acervos virtuais, que podem ser acessados pelo site do Sibi/UFG, em www.bc.ufg.br.  

As bibliotecas são informatizadas e participam do Portal de Periódicos da Capes – que 

disponibiliza aproximadamente 45 mil títulos de periódicos eletrônicos com textos completos 

e mais de 130 bases de dados com resumos de documentos científicos. Também mantém 

convênios com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), com a 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS / Bireme) e com o serviço de Comutação Bibliográfica 

(Comut). O acervo referente à área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, que integra a 

grande área do conhecimento de Ciências Agrárias, possui hoje 160 bases de dados. A área 

do conhecimento reúne 949 bases. O acervo das áreas correlatas – tais como biologia, 

química, física, matemática e estatística, também é substancial. A UFG está habilitada a 

acessar todo o acervo disponível no Portal Capes, incluindo a base de referência bibliográfica 

Web of Science (WoS), mantida e comercializada pelo Institute for Scientific Information 

(ISI). Entre as bases da área específica que estão disponíveis tem-se: Agris, CAB Abstracs, 

FSTA - Food Science and Technology Abstracts, ASFA, Agrícola, Cenagri e Embrapa.  

O Sibi/UFG oferece diversos serviços, alguns deles restritos à comunidade da UFG – 

que é composta por: estudantes de graduação e de pós-graduação de cursos presenciais e 

EAD, com matrícula atualizada na instituição; servidores docentes e técnico-administrativos 

ativos e inativos; participantes de projetos e programas institucionais, que são cadastrados 

como usuários especiais durante o período que mantiver o vínculo com a UFG. O Sibi/UFG 

também é responsável pelo Portal de Periódicos da UFG, pela Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da UFG (BDTD/UFG) e pelo Repositório Institucional. Os três compõem o 

Portal da Informação, coordenado pela Gerência de Recursos Tecnológicos (GRT).  

Consciente de seu importante papel de disseminador da informação, o Sistema de 

Bibliotecas da UFG serve também de centro de pesquisa a todos os segmentos da sociedade 

que necessitam do insumo informacional para seu desenvolvimento. Neste sentido, seus 

acervos são abertos para consulta a qualquer pessoa. Bem como seus espaços de estudo 
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podem ser utilizados por quaisquer interessados.  

A Biblioteca Central (BC), no Campus Samambaia, atende, em média, 3.000 usuários 

por dia, fornecendo serviços de: orientação geral e de uso dos catálogos; acesso a bases de 

dados; treinamentos para uso da biblioteca; empréstimo; renovação e devolução de material, 

entre outros. Com seus 7.466,90 m2 de área construída, a BC oferece 505 lugares para 

estudo, distribuídos em espaços para estudo individual e coletivo. Possui ainda ambiente para 

exposição, salas de projeção individual e coletiva, auditório com 220 lugares e salas de 

informática para estudantes de graduação e de pós-graduação. Seu acervo atende aos cursos 

situados no Campus Samambaia.  

O Sistema de Bibliotecas, em parceria com o Núcleo da Acessibilidade da UFG, 

realiza o projeto Biblioteca Acessível por meio do Laboratório de Acessibilidade 

Informacional (LAI), voltado para atender a comunidade acadêmica com algum tipo de 

deficiência. O LAI proporciona um ambiente adequado para estudo de pessoas com 

deficiência, além de oferecer apoio para o acesso aos recursos informacionais necessários 

para estudo e pesquisa dos usuários com deficiência.  

O Sibi/UFG também oferece: acesso à internet; alerta de devolução; atendimento 

acessível; auto empréstimo; capacitação de usuários; catalogação na fonte; consulta ao acervo 

no catálogo eletrônico; comutação bibliográfica (Comut); Empréstimo entre as bibliotecas do 

Sibi; consulta local ao acervo; empréstimo domiciliar, entre outros. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1 SERVIÇOS OFERECIDOS 

a) Capacitação de usuários – Inclui os cursos de Fontes de informação online; 

Capacitação no uso da biblioteca; Orientações para a produção de trabalhos acadêmicos – 

ABNT; Treinamento para novos usuários; Treinamento para uso do Portal Capes. 

b) Catalogação na Fonte – Serviço que gera uma ficha catalográfica, a qual é impressa no 

verso da página de rosto do livro, tese ou dissertação. A ficha é obrigatória para efeito de 

depósito legal. Acesse: https://www.bc.ufg.br/p/3397-catalogacao-na-fonte. 

c) Catálogo eletrônico – Catálogo online que lista os materiais disponíveis nas 

bibliotecas da UFG, acesso livre. Busca simples e avançada por assunto, título ou autor. 

Acesse: www.bc.ufg.br/bc_sophia/index.html. 

d) Centros de Informática e Apoio Didático (CIAD) – Acesso à internet, aos acervos 

virtuais do Sibi/UFG e ao Portal Capes, entre outras bases de dados. Atendem a comunidade 

UFG por ordem de chegada. Para reservas, verifique em cada biblioteca se existe a 

possibilidade. A Biblioteca Central possui dois CIADs, um para graduação e outro para pós-

graduação, totalizando 45 computadores. 

e) Comutação Bibliográfica (COMUT) – Permite a aquisição de cópias dos artigos de 

periódicos especializados, nacionais ou estrangeiros, capítulos de livros e também de teses, 

dissertações e anais de congressos, independente do lugar em que esteja o documento 

bibliográfico original. O serviço é pago e tem valor tabelado pela Rede Comut ou Bireme.   

f) Consulta local – A consulta ao Acervo Geral e à Seção de Referência é de livre acesso. 



 

18 

Na Seção de Periódicos e de Coleções Especiais – que inclui a Videoteca, o usuário deve 

solicitar atendimento ao funcionário da seção. 

 g) Empréstimo domiciliar – Facultado somente à comunidade UFG. O limite de volumes 

emprestados e os respectivos prazos de devolução variam de acordo com a categoria do 

usuário e o tipo de material (ver Guia do Usuário).  

h) Empréstimo entre bibliotecas (EEB) – Empréstimo de materiais de uma regional do 

Sibi/UFG para outra. Serviço disponível somente para servidores e alunos de pós-graduação 

da UFG. 

i) Fornecimento de DOI (Digital Object Indentifier) – Para as revistas editadas pela UFG 

que possuem mais de dois anos. Identifica, de forma única, os objetos digitais. É específico 

para os recursos informacionais hospedados na internet.  

j) Levantamento de acervo – Consiste em levantar o material informacional de 

determinada área do conhecimento. Disponibilizado para professores quando estes 

necessitam de dados para preencher formulários estatísticos. 

k) Orientações para uso das normas da ABNT – Assessoria quanto à normalização de 

trabalhos científicos e utilização das normas da ABNT referentes à documentação e 

informação. 

l) Pesquisa bibliográfica – Acesso a base de dados bibliográficos, nacionais e 

estrangeiras, com orientação de um bibliotecário.  

m) Renovação e reserva online – Para utilizá-los é necessário ter a carteira de usuário da 

biblioteca e uma senha específica fornecida pelo Sibi/UFG através do software gerenciador 

de bibliotecas SophiA.  

n) Reserva de espaço cultural – Espaços disponíveis para exposições e mostras. Verificar 

em cada biblioteca o tamanho do espaço disponível e sua localização. 

o) Reserva de salas – A BC possui três salas que podem ser reservadas, todas no 1º andar. 

Sala de aula: comporta 18 pessoas, possui cadeiras com braço de apoio para escrever e um 

quadro negro; sala de reunião: para 20 pessoas, possui mesa oval, quadro negro, computador 

e datashow; sala de projeção: 42 poltronas com braço de apoio para escrever, possui 

computador, datashow e tela interativa.  

p) Serviço de Referência – Quando solicitado, o usuário recebe orientação no uso dos 

recursos informacionais disponíveis e de estratégias de buscas avançadas. 

q) Visitas Orientadas - Acompanhamento de visitas por um funcionário da biblioteca 

para divulgar os espaços disponíveis e os serviços prestados. 

r) Wireless – Internet sem fio (Rede Eduroam). 

1.1 SERVIÇOS EM PARCERIA 

a) MORE – O Mecanismo online para Referências (MORE) é uma ferramenta 

desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que possibilita a geração 
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de referências com base na norma técnica ABNT NBR 6023.  

b) Laboratório de Acessibilidade Informacional (LAI) - Fruto de uma parceria entre o 

Sibi e o Núcleo de Acessibilidade da UFG com o objetivo de oferecer serviços e 

equipamentos de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. A finalidade do LAI é dar 

acessibilidade à comunicação e à informação para as pessoas com deficiência, viabilizando 

recursos tecnológicos para que possam usufruir das diversas situações pedagógicas 

comunicacionais e formativas a fim de assegurar que as pessoas com deficiência desfrutem 

em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. 

2 ACERVO IMPRESSO 

a) Acervo Especial – Obras raras e/ou históricas. 

b) Acervo Geral – Livros de todas as áreas do conhecimento. 

c) Obras de Referência – Anais, compêndios, dicionários, enciclopédias, guias e 

periódicos de referência. 

d) Periódicos – Jornais, revistas científicas e de assuntos gerais. 

e) Teses e Dissertações – Produzidas e aprovadas pelos programas de pós-graduação da 

UFG. 

2.1 ACERVO DE MULTIMEIOS  

a) Cartográficos – Mapas e cartas. 

b) Filmes cinematográficos e gravações de vídeo – Fitas de videocassete (VHS) e DVDs. 

c) Gravações de som – Apresentam-se em forma de registro magnético (fitas cassetes e 

discos de vinil). 

d) Manuscritos impressos - Partituras musicais e mapas. 

2.2 ACERVO ELETRÔNICO/DIGITAL 

a) Base Economática – Divulga cotações e balanços de empresas do Brasil. Acesso na 

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE) e na BC. 

b) Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) – Disponibiliza, online, teses e 

dissertações produzidas e aprovadas pelos programas de pós-graduação da UFG a partir de 

2006. Acesse em: www.bdtd.ufg.br.  

c) E-books Springer e Wiley – Livros eletrônicos adquiridos pela UFG. Acesso pelo site 

da biblioteca: www.bc.ufg.br, link Acervos virtuais. 

d) Normas da ABNT – Acesso eletrônico disponível para a comunidade da UFG através 

de senha disponibilizada por cada biblioteca do Sibi. Para mais informações acesse: 

www.bc.ufg.br, link Acervos virtuais. 
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e) Periódicos eletrônicos – Publicações científicas nacionais e estrangeiras em formato 

digital disponíveis no Portal de Periódicos da Capes. Acesso: 

http://www.periodicos.capes.gov.br/.  

f) Portal de Periódicos da UFG – Gerenciado pelo Sibi/UFG, visa democratizar o acesso 

à pesquisa científica realizada na UFG. Acesse: http://www.revistas.ufg.br. 

g) Recursos eletrônicos – Consistem em dados (informações que representam números, 

textos, gráficos, imagens em movimento, mapas, músicas) e programas (que processam os 

dados para uso) – DVD e CD ROM. 

h) Repositório Institucional da UFG – Disponibiliza, com autorização do autor, artigos 

científicos e outros documentos produzidos na UFG. Acesse: http://repositorio.bc.ufg.br. 

3 PERIÓDICOS 

3.1 PORTAL DE PERIÓDICOS DA UFG 

O Portal de Periódicos da UFG é um projeto da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) em 

parceria com a Biblioteca Central (BC). Possui como missão a democratização e o livre 

acesso à produção científica. O Portal utiliza o Open Journal Systems (OJS), uma ferramenta 

de gestão e publicação de revistas eletrônicas. O OJS utilizado pelo Portal foi traduzido e 

customizado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 

baseado no software Open Journal Systems (OJS), desenvolvido pelo Public Knowledge 

Project (PKP). Tem como objetivo geral dar acessibilidade e visibilidade às revistas 

científicas publicadas na UFG, além de executar a política da UFG para os periódicos 

científicos; assessorar os editores quanto ao processo de editoração de revistas e de 

indexação; garantir suporte técnico e editorial em relação ao OJS/SEER; garantir a 

manutenção e sustentabilidade dos periódicos científicos e atuar como canal de divulgação 

das ações promovidas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) e Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação (PRPI) e pelo Sistema de Bibliotecas (Sibi) em relação às atividades de 

edição e publicação de revistas. Atualmente possui 31 revistas hospedadas. 

5.4 Infraestrutura de apoio ao PPGCTA 

O PPGCTA está localizado na Escola de Agronomia da UFG e possui a seguinte 

infraestrutura:  

1. Sala de aula 

Sala de aula localizada no Prédio Pequi da Escola de Agronomia, exclusiva para alunos do 

Programa tem 60m2, possui capacidade para até 40 pessoas, ar condicionado, um 

computador novo, canhão de projeção (data show), vídeo, DVD, Televisão 29' e tela 

interativa (adquirida em 2010). 

2. Coordenação 

Localizado em prédio exclusivo a secretaria do programa e a sala de coordenação do curso 

conta com: Sala de coordenação para uso exclusivo do Programa tem 28 m2 e possui 

telefone, computador novo ligado à intranet, à rede da UFG e à impressora a laser da 
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secretaria, ar condicionado, mesa em L e armários.  

3. Secretaria 

Secretaria exclusiva do PPGCTA-UFG possui uma sala com 30 m2, equipada com um 

computador novo ligado à intranet (SISPG) e internet, impressora a laser, telefone, mesa, 

arquivo e armário de aço. Durante o ano de 2013 o pessoal de apoio foi formado por uma 

secretária (período integral) e um estagiário bolsista (20h semanais). O expediente do 

secretário é de 8 horas por dia.  

4. Sala de reuniões 

Existe uma sala de reuniões exclusiva do PPGCTA-UFG, com 30 m2, possuindo mesa com 

12 assentos e ar condicionado.  

5. Miniauditório 

A Escola de Agronomia possui um Miniauditório com capacidade para 50 pessoas sentadas, 

ar condicionado, data show e quadro branco e é compartilhado com os programas de 

Agronomia, Genética e Melhoramento de Plantas e Agronegócio. Esse espaço físico possui 

recursos para Web conferência 

6. Sala de estudos 

Exclusiva para os discentes do PPGCTA, possuindo área de 10 m2, com mesa, cadeiras para 

10 alunos e um armário de aço onde são guardados periódicos científicos, dissertações e 

livros para consultas. 

7. Gabinetes de docentes 

Todos os docentes contam com gabinetes de trabalho, em suas respectivas unidades 

acadêmicas. 

 6.0 PÚBLICO ALVO  

Poderão participar do Processo Seletivo ao Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA) todos os portadores de Diplomas de cursos de 

Graduação (bacharelado), devidamente reconhecidos pelo MEC, em Alimentos ou em áreas 

afins; bem como concluintes de Graduação, desde que comprovem a conclusão do referido 

curso, em data anterior à matrícula no Mestrado. Poderão participar do Processo Seletivo ao 

Doutorado todos os portadores de Diplomas de cursos de Graduação (bacharelado) e de 

Mestrado, em Alimentos ou em áreas afins, devidamente reconhecidos e/ou recomendados 

pela CAPES/MEC; bem como concluintes de Mestrado, desde que comprovem a conclusão 

do referido curso, em data anterior à matrícula no Doutorado. 

O PPGCTA, pensando na formação acadêmica dos dicentes, prioriza no seu Processo 

Seletivo ao Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

(PPGCTA) todos os portadores de Diplomas de cursos de Graduação (bacharelado), 

devidamente reconhecidos pelo MEC, em Alimentos ou em áreas afins; bem como 

concluintes de Graduação, desde que comprovem a conclusão do referido curso, em data 

anterior à matrícula no Mestrado. Poderão participar do Processo Seletivo ao Doutorado todos 
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os portadores de Diplomas de cursos de Graduação (bacharelado) e de Mestrado, em 

Alimentos ou em áreas afins, devidamente reconhecidos e/ou recomendados pela 

CAPES/MEC; bem como concluintes de Mestrado, desde que comprovem a conclusão do 

referido curso, em data anterior à matrícula no Doutorado. 

 7.0 PERFIL DO EGRESSO  

O egresso do PPGCTA estará apto a atuar com competência, ética, lisura e senso 

crítico, no ensino, pesquisa e nas diferentes áreas de trabalho da Ciência e Tecnologia de 

Alimentos. Estará apto, também, a redigir documentos científicos, conduzir experimentos, 

atuar em instituições de pesquisas e ingressar em programas de doutorado e pós-doutorado de 

outras instituições de ensino. 

 8.0 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA  

O Programa, conceito 4 na CAPES, enquadra-se na grande área Ciências Agrárias, 

sub-área de avaliação Ciência de Alimentos , possui 01 (uma) área de concentração 

denominada Ciência e Tecnologia de Alimentos, tem por objetivo produzir conhecimento, 

formar mestres e doutores críticos, éticos e que dominem amplamente os conteúdos 

científicos e tecnológicos da área, e ao mesmo tempo, que esteja voltado para as questões 

ambientais e socioeconômicas.  

O Programa conta com as seguintes linhas de pesquisa:  

1. Caracterização, aproveitamento e/ou tratamento de resíduos e/ou coprodutos 

agroindustriais 

As agroindústrias geram grande volume de co-produtos e resíduos sólidos e 

líquidos, que têm se tornado um grande problema ambiental. Por outro lado, os co-

produtos e resíduos possuem grande quantidade de nutrientes, que podem ser 

utilizados, através de processos tecnológicos, diretamente na alimentação de 

humanos e animais criados para servir como alimentos. Entre os processos 

tecnológicos, distinguem-se os métodos tradicionais e os biotecnológicos, com a 

utilização de micro-organismos. O objetivo desta linha de pesquisa é a utilização 

destes co-produtos e resíduos como alimentos quando possível, ou o seu 

tratamento para a diminuição da poluição ambiental, contribuindo para a 

sustentabilidade das agro-indústrias, visando a otimização de processos e produtos. 

2. Propriedades físicas, químicas, moleculares, microbiológicas, nutricionais e 

funcionais de alimentos; 

A globalização da economia, a concentração da população nas grandes cidades, a 

profissionalização da mulher, a consciência da importância dos alimentos para a 

prevenção e manutenção da saúde, entre muitos outros fatores, tem levado ao 

crescimento das exigências em relação a qualidade dos alimentos, tanto em relação 

aos processados como aos naturais. Neste contexto, os aspectos físicos, químicos, 

microbiológicos, nutricionais e funcionais tornaram-se de grande relevância para a 

sociedade. Outro aspecto que vem sendo muito demandado pelas agroindústrias é 

o conhecimento dos métodos analíticos, que devem ser mais precisos, rápidos e 

econômicos. O estudo molecular e a engenharia genética também têm atuado junto 
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a processos de melhoramento das espécies alimentares em relação à qualidade, 

bem como de microrganismos relacionados aos processos biotecnológicos. Neste 

contexto, o objetivo desta linha de pesquisa é a caracterização dos alimentos 

quanto às suas propriedades físicas, químicas, moleculares, microbiológicas, 

nutricionais e funcionais. 

3. Tecnologias para o aproveitamento dos recursos naturais e agropecuários 

disponíveis na região Centro-Oeste do Brasil. 

O agronegócio é a principal atividade econômica da região Centro-Oeste do Brasil. 

O mesmo engloba as agroindústrias e a produção agropecuária. A última tem se 

destacado no fornecimento de matéria-prima para indústrias de alimentos e de 

outros setores no Brasil e no exterior, principalmente carne bovina, suína e de 

aves, leite, ovos, peixes, soja, algodão, milho, cana-de-açúcar, tomate e arroz. A 

região tem uma participação significativa no cenário nacional quanto à produção 

agropecuária, uma vez que a cada ano os índices de produtividade se elevam. Isso 

tem ocorrido em razão de investimentos em tecnologias. Por outro lado, o bioma 

cerrado tem se deteriorado rapidamente, com diminuição da sua área, o que 

aumenta a necessidade de ações conservacionistas, que sejam capazes de 

interromper este processo. Portanto, estudos de plantas e animais dos ecossistemas 

podem contribuir com a sustentabilidade das áreas protegidas ou ainda não 

destruídas. Neste contexto, o objetivo desta linha de pesquisa é estudar alternativas 

tecnológicas para o aproveitamento dos recursos naturais e agropecuários da 

Região Centro-Oeste, além de otimizar produtos e processos 

 9.0 CRÉDITOS PARA INTEGRALIZAÇÃO – PROPOSTA 

CURRICULAR  

9.1 Estrutura Curricular  

O mestrado (M) em Ciência e Tecnologia de Alimentos tem duração mínima de 

dezoito (18) e máxima de vinte e quatro meses (24), enquanto o Doutorado (D) tem duração 

mínima de vinte e quatro (24) e máxima de quarenta e oito (48) meses 

(https://prpg.ufg.br/up/85/o/Regulamento_GERAL_PGs-

Resolucao_CEPEC_2016_1403.pdf).  

O discente do M ou D poderá solicitar prorrogação de prazo, em caráter excepcional, 

para as providências finais de conclusão e defesa do produto final. É considerada condição 

obrigatória para a solicitação de prorrogação de prazo para a conclusão do curso que o 

discente já tenha integralizado todos os créditos em disciplinas e sido aprovado no exame de 

qualificação.  

O número mínimo de créditos necessários à integralização do M ou D em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos é de: 24 créditos em disciplinas e, 02 créditos em atividades 

complementares (M) ou 36 créditos em disciplinas e 04 créditos em atividades 

complementares (D). Não são atribuídos créditos às atividades relacionadas ao exame de 

qualificação e à elaboração do produto final. São atribuídos 16 créditos à defesa e aprovação 

do produto final. Cada crédito corresponde a 16 horas de atividades em disciplinas ou a 48 

horas de atividades complementares, conforme Resolução CEPEC N° 1489 disponível em:    

https://prpg.ufg.br/up/85/o/Regulamento_GERAL_PGs-Resolucao_CEPEC_2016_1403.pdf
https://prpg.ufg.br/up/85/o/Regulamento_GERAL_PGs-Resolucao_CEPEC_2016_1403.pdf
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https://ppgcta.agro.ufg.br/up/71/o/Resolucao_CEPEC_2017_1489.pdf 

As disciplinas ofertadas pelo PPGCTA são distribuídas em obrigatórias e optativas. 

Entre as disciplinas optativas, o programa pode ofertar disciplinas de “Tópicos”, podendo ser 

Tópicos 1 (1 crédito), Tópicos 2 (2 créditos) ou Tópicos 3 (3 créditos). As disciplinas de 

“Tópicos” têm carga horária variável e apresentam abordagem não constantes das demais 

disciplinas da matriz curricular do curso, mas constituem temas atuais e relevantes para a 

pesquisa em alimentos e para a saúde humana. A ementa, o programa e a bibliografia são 

formulados pelo professor responsável, os quais deverão ser deferidos pela coordenadoria do 

programa.  

A Resolução CEPEC N° 1489 também define que será aprovado o discente que 

obtiver conceitos A, B ou C, sendo reprovado o discente que obtiver conceito D. Também 

será reprovado o discente que não atingir oitenta e cinco por cento (85%) da frequência na 

disciplina ou atividade, sendo registrado no histórico escolar sob a designação "RF" 

(reprovado por falta). O pós-graduando deverá submeter-se ao exame de qualificação, 

obedecendo às normas definidas em resolução específica do Programa (RESOLUÇÃO 

PPGCTA N° 005, DE 27 DE SETEMBRO 2017 disponível em: 

https://ppgcta.agro.ufg.br/up/71/o/NORMA-_Resolu%C3%A7%C3%A3o_-005-2017_-

_EXAME_DE_QUALIFICA%C3%87%C3%83O.pdf 

O Estágio Docência é obrigatório para todos os discentes do programa. Uma norma 

interna do PPGCTA regulamenta o estágio docência de todos os mestrandos e doutorandos do 

Programa e está disponível em:  https://ppgcta.agro.ufg.br/up/71/o/NORMA_-

_Resolu%C3%A7%C3%A3o_003_2018.pdf 

Os créditos obrigatórios de Atividades Complementares aceitos para complementação 

de créditos previstos para o mestrado e doutorado do programa estão regulamentados na 

Norma Interna do PPGCTA N. 002 de 27 de setembro de 2017, disponível em: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/71/o/NORMA-_Resolu%C3%A7%C3%A3o_-002-

2017_-_ATIVIDADES_COMPLEMENTARES.pdf 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/71/o/NORMA-_Resolu%C3%A7%C3%A3o_-002-2017_-_ATIVIDADES_COMPLEMENTARES.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/71/o/NORMA-_Resolu%C3%A7%C3%A3o_-002-2017_-_ATIVIDADES_COMPLEMENTARES.pdf
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9.2 Disciplinas Obrigatórias a Todos os Discentes do PPGCTA 

Disciplina Semestre 

de oferta 

Carga 
horária(h) 

Créditos 

Análise de Alimentos (M/D) 

 

1° 64 4 

Metodologia da Investigação Científica (M/D) 

 

1° 32 2 

Métodos de Conservação de Alimentos (M/D) 

 

1° 48 3 

Seminários I (M/D) 

 

1° 32 2 

Química e Bioquímica de Alimentos (M/D) 

 

2° 48 3 

Seminários II (M/D) 

 

2° 32 2 

Propriedades Físicas e Químicas de Alimentos 

(M/D) 

 

2° 48 3 

9.3 Disciplinas Optativas  

Disciplina Semestre 

de oferta 

Carga 
horária(h) 

Créditos 

Biologia Molecular (M/D).  

 

 

1° 48 3 

Análise Sensorial de Alimentos (M/D).  

 

 

1° 48 3 

Métodos Não destrutivos de Avaliação de 

Qualidade (M/D).  

 

1° 32 2 

Bioprocessos e suas aplicações na Ciência e 

Tecnologia de Alimentos (M/D).  

 

1° 48 3 

Tópicos 2: Compostos Bioativos e Atividade 

Antioxidante de Alimentos (M/D). 

 

2° 48 3 

Fisiologia e tecnologia pós-colheita de frutas e 

hortaliças in natura e minimamente processadas 

(M/D) 

 

2° 32 2 

Análises fisico-químicas de produtos cárneos 

(M/D) 

 

2° 32 2 
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Tópicos 3: Redação de Artigos científicos 

(M/D) 

 

2° 48 3 

Total de créditos obrigatórios Mestrado 24 

Total de créditos obrigatório Doutorado 

 

36 

 

 10.0 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS 

1. ANÁLISE DE ALIMENTOS 

Amostragem. Preparação de amostras. Metodologias e princípios das análises físicas e 

químicas dos alimentos. Determinação de umidade, lipídeos, carboidratos, proteínas, fibras, 

aminoácidos, minerais, vitaminas, aditivos e contaminantes. 

BIBLIOGRAFIA  

ARAÚJO, J. M. A. Química de alimentos: teoria e prática. 6. ed.  Viçosa: Editora UFV. 2015. 

668p.  

MATOS, B. P. Técnicas de análise química: métodos clássicos e instrumental, 1. ed. São 

Paulo: Editora Érica, 2015, 218p. 

AOAC. Association of Official Analytical Chemists. Official methods of analysis. 20. ed. 

Washington D.C.: AOAC International, 2016.  

GRANATO, D; NUNES, D. S. Análises Químicas, Propriedades Funcionais e Controle da 

Qualidade de Alimentos e Bebidas, Elsevier Editora, 2016, 576 p. 

NIELSEN, S. S. Food analysis. 5. ed. New York, 2017.  

NEILSON, A., LONERGAN, P.A., NIELSEN, S. Food Analysis Laboratory Manual, 

Springer International Publishing, 2017.  

2. ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS 

Importância da análise sensorial. Fisiologia dos sentidos. Propriedades sensoriais dos 

alimentos. Psicofísica. Princípios e métodos de avaliação sensorial em pesquisa e controle de 

qualidade de alimentos. Técnicas experimentais em análise sensorial. Análise estatística dos 

dados. Montagem, organização de laboratório em análise sensorial. Organização e operação 

de um programa de avaliação sensorial. 

BIBLIOGRAFIA  

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Análise sensorial-Metodologia-

Orientações gerais – ABNT NBR ISO 6658:2014. São Paulo: ABNT, 2014. 25p.  
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ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Análise sensorial-Guia geral para o 

projeto de ambientes de teste – ABNT NBR ISO 8589:2015. São Paulo: ABNT, 2015. 18p. 

DUTCOSKY, S.D. Análise sensorial de alimentos. 5 ed. Curitiba: Champagnat, 2019. 540p.  

MINIM, V. P. R. (Ed). Análise sensorial: estudos com consumidores. 4 ed. Viçosa: Editora da 

UFV, 2018. 332p.  

PALERMO, J. R. Análise sensorial: fundamentos e métodos. 1 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 

2015. 170p. 

CIVILLE, G.V.; CARR, B.T. Sensory evaluation techniques. 5 ed. Boca Raton: CRC Press, 

2015. 600p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Artigos diversos e atuais na área de Análise 

Sensorial extraídos de periódicos 

3. ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS DE PRODUTOS CÁRNEOS 

EMENTA: Objetivos e organização do setor de controle de qualidade e segurança de 

qualidade analítica. Técnicas e importância da amostragem. Preparo e preservação de 

amostras. Fatores relevantes na escolha de um método analítico. Legislação. Influência de 

processamento sobre as propriedades dos produtos de origem animal. Determinação de 

macroconstituintes - Composição Centesimal - Métodos para determinação de 

macronutrientes: água, cinzas, proteínas, lipídeos, glicídios. Aplicações, vantagens e 

desvantagens das técnicas analíticas. Controle químico de carnes in natura, frigorificadas e 

conservadas pelos diversos processos. Controle de subprodutos, de óleo e gorduras animais. 

Aditivos. Contaminantes químicos. Transformações bioquímicas em alimentos de origem 

animal (alterações bioquímicas "post mortem" de animais e peixes e suas implicações no 

processamento e qualidade final do alimento). Transformações físicas e químicas em 

proteínas, lipídeos e glicídios e seus efeitos sobre cor, textura, sabor e aroma nos alimentos. 

Sabor e aroma, compostos voláteis e não voláteis. Alterações durante processamento. 

BIBLIOGRAFIA:  

ARAÚJO, J. M. A. Química de alimentos: teoria e prática. 6. ed. Viçosa: Editora UFV. 2015. 

668p. 

DAMODARAN, S.; PARKISN, K. L.; FENNEMA, O. R. Química de alimentos de Fennema, 

5. ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2018, 1120p.  

LEHNINGER, A. L. Princípios de bioquímica. 7. Ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher. 

2018, 1312p.  
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NIELSEN, S. S. Food analysis. 5. ed. New York, 2017.  

NEILSON, A., LONERGAN, P.A., NIELSEN, S. Food Analysis Laboratory Manual, 

Springer International Publishing, 2017.   

RAMOS, E.M., GOMIDE, L.A.M. Avaliação da qualidade de carnes: fundamentos e 

metodologias. 2ª ed. Viçosa/MG: UFV., 2017. 473p 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Periódicos atuais com publicações relacionadas a 

disciplina 

 

4. BIOLOGIA MOLECULAR 

EMENTA: Aspectos teóricos da estrutura e biossíntese de nucleotídeos, do metabolismo de 

DNA, do metabolismo de RNA, do processamento de RNA, do metabolismo de proteínas e 

da regulação da expressão de genes. 

BIBLIOGRAFIA 

BRUCE, A.; DENNIS, B., KAREN, H., Fundamentos da Biologia Celular, 4. ed., Editora 

Artmed, 2017,664 p.  

ALBERTS, B.; Molecular biology of the cell.  Editora New York, Artmed, 2015, Sixth 

edition, 775 p.  

ROBERTS, K.; LEWIS, J.; JOHNSON, A.; RAFF, M.; WALTER, P.; ALBERTS, B. 

Molecular biology of the cell, New York: Taylor & Francis, 2017. 1342p  

Periódicos atuais com publicações relacionadas a disciplina 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Periódicos atuais com publicações relacionadas a 

disciplina 

 

5. BIOPROCESSOS E SUAS APLICAÇÕES NA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS 

EMENTA: Estequiometria e cinética de processos fermentativos. Fermentação submersa e 

suas aplicações. Fermentação em estado sólido e suas aplicações. Principais tipos de 

biorreatores. Esterilização de ar, equipamentos e meios de fermentação. Processos de 

recuperação e purificação de bioprodutos. 

BIBLIOGRAFIA 

DORAN, L. Bioprocess engineering principles 2 edition, New York: CRC Press. 2016 

HU, W. S. Cell culture Bioprocess engineering, New York: CRC Press, Taylor & Francis 

group, 2020, 554 p.  

SHOW, P.L., CHIEN, W. O., LING R. C. Bioprocess Engineering: Downstream Processing, 

New York: CRC Press 2019, 1172p.  
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NIAZI, S.K. BROWN, J. Fundamentals of Modern Bioprocessing, Taylor & Francis 2017, 

768p.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Periódicos atuais com publicações relacionadas a 

disciplina 

 

6. COMPOSTOS BIOATIVOS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE ALIMENTOS - 

TÓPICOS 2 

EMENTA: Metabolismo secundário das plantas: aspectos gerais. Principais compostos 

bioativos encontrados em alimentos: classificação, estruturas químicas, fontes e propriedades 

físico-químicas e biológicas. Efeitos do processamento sobre os compostos bioativos. Estresse 

oxidativo e estresse nitrosativo. Mecanismo de formação de espécies reativas de oxigênio e de 

nitrogênio. Compostos bioativos e atividade antioxidante: estudo da relação entre os 

compostos bioativos presentes nos alimentos com a saúde humana. 

BIBLIOGRAFIA 

ESKIN, M.; SHAHIDI, F. Bioquímica de Alimentos. 3. ed. Ed. Elsevier Trade/Profissional, 

2015. 518p. 

FENNEMA, O. R.; DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L. Química de alimentos de Fennema. 

5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. 1120p.  

LAJOLO, F. M.; MERCADANTE, A. Z. (ed.). Química e Bioquímica de Alimentos. 1. ed., v. 

2. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018. 420p. 

PIMENTEL, C. V. M. B.; ELIAS, M. F.; PHILIPPI, S. T. (ed.). Alimentos Funcionais e 

Compostos Bioativos. Barueri: Manole, 2019, 936p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Artigos científicos atuais publicados em revistas de 

alto fator de impacto. 

 

7. FISIOLOGIA E TECNOLOGIA PÓS-COLHEITA DE FRUTAS E HORTALIÇAS 

IN NATURA E MINIMAMENTE PROCESSADAS 

EMENTA: A disciplina aborda a fisiologia pós-colheita de vegetais de forma objetiva e 

aplicada. Ela enfatiza a importância de se considerar as frutas e hortaliças, mesmo depois de 

destacadas da planta mãe, como entidades biológicas, que respiram e, enfim, metabolizam. 

Para tanto estuda o comportamento respiratório destes vegetais, sua sensibilidade ao etileno e 

as alterações em sua composição química que afetam seus atributos de qualidade, como 

aparência, sabor, aroma e textura. Tecnologias tradicionais e atuais de conservação e 

preservação da qualidade são discutidas. O processamento mínimo, como uma tecnologia 

https://books.google.com/books?id=wiXSCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Bioprocess+Engineering+Principles&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwizy43q3NvwAhULppUCHaxhBn44ChDoATAHegQICBAC
https://books.google.com/books?id=wiXSCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Bioprocess+Engineering+Principles&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwizy43q3NvwAhULppUCHaxhBn44ChDoATAHegQICBAC
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atual de agregação de valores, e seu efeito sobre a qualidade de frutas e hortaliças, também é 

estudado. 

BIBLIOGRAFIA 

VILAS BOAS, E. V. B. Fisiologia pós-colheita de frutas e hortaliças. Lavras: UFLA, 2014. 

142p.  

PAREEK, S. Fresh-Cut Fruits and Vegetables: Technology, Physiology, and Safety Wiley-

Blackwell, Taylor & Francis, 2016, 623p.  

SIDDIQUI, M. , J.; Postharvest Disinfection of Fruits and Vegetables, Elsevier, 2018, 322 p.  

GOMEZ-LOPEZ, V. M. Decontamination of fresh and minimally processed produce. Ames: 

Wiley-Blackwell, 2012. 553p.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Artigos atuais de periódicos científicos da área de 

alimentos. 

 

8. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

EMENTA: Princípios da ciência moderna e do método científico. Processo de investigação 

científica. Projeto e relatório de pesquisa. Fontes, citações e referências bibliográficas. 

Redação científica. Publicações científicas. 

BIBLIOGRAFIA 

DINIZ, M. G. Escrita e Publicação de Trabalhos Científicos, Guanabara, 2015, 158p. 

OLIVEIRA, I. C. A. Introdução à metodologia científica, eBook Kindle , 2015, 78p. 

VOLPATO, G.L., Método lógico para redação científica, 2 ª ed, Editora Best Writing, 2017, 

156p.  

CORREA, L. N. METODOLOGIA CIENTÍFICA: Para Trabalhos Acadêmicos e Artigos 

Científicos, eBook Kindle, 2018, 119p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Artigos atuais de periódicos científicos da área de 

alimentos  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação- referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2018. 24p.  

REY, L., Planejar e redigir trabalhos científicos, 2 ª ed, Editora Blucher, 2014, 317 p.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e 

documentação- trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 9p.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 

https://books.google.com/books?id=wiXSCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Bioprocess+Engineering+Principles&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwizy43q3NvwAhULppUCHaxhBn44ChDoATAHegQICBAC
https://books.google.com/books?id=wiXSCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Bioprocess+Engineering+Principles&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwizy43q3NvwAhULppUCHaxhBn44ChDoATAHegQICBAC
https://books.google.com/books?id=wiXSCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Bioprocess+Engineering+Principles&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwizy43q3NvwAhULppUCHaxhBn44ChDoATAHegQICBAC
https://books.google.com/books?id=XZBYDgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Decontamination+of+fresh+and+minimally+processed+produce.&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiBlPW79tvwAhXqppUCHT2pCKI4ChDoATAAegQIBhAC
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documentação- citações em documentos – apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 7p.  

 

9. MÉTODOS AVANÇADOS DE ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL POR RMN 

EMENTA: Métodos espectrométricos aplicados à elucidação estrutural de compostos 

orgânicos. Espectrometria na região do infravermelho. Espectrometria de massas e 

ressonância magnética nuclear de 1H e 13C unidimensional. Noções de ressonância 

magnética nuclear bidimensional. 

BIBLIOGRAFIA 

PAIVA, D. L.; LAMPMAN, G. M.; KRIZ, G. S.; VYVYAN, J. R. Introdução à 

espectroscopia. 4. ed. Cengage Learning, 2016, 733p. 

SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X.; KIEMLE, D. J. Identificação espectrométrica de 

compostos orgânicos. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019, 530p.  

CLARIDGE, T. D. W. High-resolution NMR techniques in organic chemistry. Amsterdam: 

Elsevier, Third edition, 2016.  

VOGEL, A. I., MENDHAM, J., DENNEY, R.C, BARNES, J.D. Análise Química 

Quantitativa, eBook Kindle, 2017. 1592p.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Artigos atuais de periódicos científicos da área de 

alimentos 

 

10. MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS 

EMENTA: Princípios da conservação de alimentos. Métodos de conservação de alimentos 

pelo: calor, frio, desidratação, fermentação, aditivos, atmosfera modificada, irradiação. 

Princípios e aplicações de métodos modernos de conservação de alimentos. 

BIBLIOGRAFIA 

VARZAKAS, T. Handdbook of food processing: food preservation. New York (EUA): CRC 

Press, 2015. 628p. 

YANNIOTIS, S.; TAOUKIS, P.; STOFORUS, N. G.; KARATHANOS, V. T. Advances in 

food process engineering research. Toronto (Canadian): Springer, 2015. 677p. 

SINGH, R. P.; HELDMAN, D. R. Introduction to food engineering, San Diego (USA): 

Academic Press, 2019. 896 p.  

FELLOWS, P. J. et al., Tecnologia do processamento de alimentos, princípios e prática. 2. ed. 

Porto Alegre: Editora Artmed, 2018., 4° edição, 944p. 

GAVA, A. J. et al. Tecnologia de alimentos, princípios e aplicações, São Paulo: Editora 

Nobel, 2017. 517p. 
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LIDON, F.; SILVESTRE, M. M. Conservação de alimentos – princípios e metodologias. São 

Paulo: Escolar Editora, 2017, 517p. 

ARAÚJO, J. M. Química de alimentos – teoria e prática. 6. ed. Viçosa: Editora UFV, 2015. 

 

11. MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE 

EMENTA: Descrição das principais técnicas usadas em ensaios não destrutivos para 

qualidade de frutas e hortaliças.  Conhecimento dos princípios físico, químicos, fisiológicos e 

bioquímicos envolvidos nos processos no uso de técnicas não destrutivos. Visão geral de 

todas principais técnicas não destrutivas e seus respectivos históricos. Técnicas a serem 

discutidas e detalhadas: Coloração (visível); espectroscopia do infravermelho próximo 

(modelagem) e tomografia de ressonância magnética nuclear de radiações. 

BIBLIOGRAFIA 

PAIVA, D. L.; LAMPMAN, G. M.; KRIZ, G. S.; VYVYAN, J. R. Introdução à 

espectroscopia. 4. ed. Cengage Learning, 2016, 733p. 

VOGEL, A. I., MENDHAM, J., DENNEY, R.C, BARNES, J.D. Análise Química 

Quantitativa, eBook Kindle, 2017. 1592p.  

CUNHA JUNIOR, L.C.; NARDINI, V.; KHATIWADA, B.P.; TEIXEIRA, G.H.A; WALSH, 

K.B. Classification of intact açaí (Euterpe oleracea Mart.) and juçara (Euterpe edulis Mart) 

fruits based on dry matter content by means of near infrared spectroscopy. Food Control, v. 

50, p. 630-636, 2015.  

CUNHA JÚNIOR, L.C.; TEIXEIRA, G.H.A; NARDINI, V.; WALSH, K. B. Quality 

evaluation of intact açaí and juçara fruit by means of near infrared spectroscopy. Postharvest 

Biology and Technology, v. 112, p. 64-74, 2016. 

KHATIWADA, B.P.; SUBEDI, P.; HAYES, CL.; CUNHA JUNIOR, L.C.; WALSH, K.B. 

Assessment of internal flesh browning in intact apple using visible-short wave near infrared 

spectroscopy. Postharvest Biology and Technology, v. 120, p. 103-111, 2016. 

NASCIMENTO, P.A.M.; CARVALHO, L.C.; CUNHA JÚNIOR, L.C.; PEREIRA, F.M.V.; 

TEIXEIRA, G.H.A. Robust PLS models for soluble solids content and firmness determination 

in low chilling peach using near-infrared spectroscopy (NIR). Postharvest Biology and 

Technology, v. 111, p. 345-351, 2016. 

 

12. PÓS-COLHEITA DE FRUTAS E HORTALIÇAS 

Ementa. A disciplina aborda a fisiologia pós-colheita de vegetais de forma objetiva e 
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aplicada. Ela enfatiza a importância de se considerar as frutas e hortaliças, mesmo depois de 

destacadas da planta mãe, como entidades biológicas, que respiram e, enfim, metabolizam. 

Para tanto estuda o comportamento respiratório destes vegetais, sua sensibilidade ao etileno e 

as alterações em sua composição química que afetam seus atributos de qualidade, como 

aparência, sabor, aroma e textura. Tecnologias tradicionais e atuais de conservação e 

preservação da qualidade são discutidas. O processamento mínimo, como uma tecnologia 

atual de agregação de valores, e seu efeito sobre a qualidade de frutas e hortaliças, também é 

estudado. 

BIBLIOGRAFIA 

PAREEK, S. Fresh-Cut Fruits and Vegetables: Technology, Physiology, and Safety Wiley-

Blackwell, Taylor & Francis, 2016, 623p.  

SIDDIQUI, M. , J.; Postharvest Disinfection of Fruits and Vegetables, Elsevier, 2018, 322 p.  

VILAS BOAS, E. V. B. Fisiologia pós-colheita de frutas e hortaliças. Lavras: UFLA, 2014. 

142p.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Artigos atuais de periódicos científicos da área de 

alimentos: Food Science and Technology; Journal of Food Quality; Journal of Sensory 

Studies; Separation Science and Technology. 

 

13. PREPARO E SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS - TÓPICOS 2 

EMENTA: A disciplina oferece subsídios para a compreensão do preparo e submissão de 

artigos técnico-científicos. 

BIBLIOGRAFIA 

DECAPUA, A. Grammar for teachers: a guide to American English for native and non-native 

speakers. 2nd Switzerland: Springer, 2017.  

HUANG, R.; SPECTOR, J.M.; YANG, J. Educational Technology A Primer for the 21st 

Century. Singapore: Springer, 2019.  

 U VAM   , T.  earning and teaching oral communication in English in vocational school: 

 earners’ and teachers’ views. Master’s thesis. 80 f. Universit  of   v sk l , Department of 

Languages, Jyväskylä, Finlândia, 2015.   

AL-SHAIBANI, G.K.S. Research writing: problems and solutions. (2016).  Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/315380185_Research_Writing_Problems_and_Solu

tions/link/58ce75f6aca272335517b6e9/download.  

 

14. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DE ALIMENTOS 

https://books.google.com/books?id=wiXSCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Bioprocess+Engineering+Principles&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwizy43q3NvwAhULppUCHaxhBn44ChDoATAHegQICBAC
https://books.google.com/books?id=wiXSCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Bioprocess+Engineering+Principles&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwizy43q3NvwAhULppUCHaxhBn44ChDoATAHegQICBAC
https://books.google.com/books?id=wiXSCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Bioprocess+Engineering+Principles&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwizy43q3NvwAhULppUCHaxhBn44ChDoATAHegQICBAC
https://books.google.com/books?id=XZBYDgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Decontamination+of+fresh+and+minimally+processed+produce.&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiBlPW79tvwAhXqppUCHT2pCKI4ChDoATAAegQIBhAC
https://www.researchgate.net/publication/315380185_Research_Writing_Problems_and_Solutions/link/58ce75f6aca272335517b6e9/download
https://www.researchgate.net/publication/315380185_Research_Writing_Problems_and_Solutions/link/58ce75f6aca272335517b6e9/download
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EMENTA: Propriedades termodinâmicas de alimentos. Atividade de água. Cinética de 

reações em sistemas alimentares. Modelagem cinética das reações importantes. Propriedades 

físicas e químicas no processamento. Mobilidade molecular e estabilidade dos alimentos. 

BIBLIOGRAFIA 

ATKINS, P.; PAULA, J. Físico-química. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. v. 1, 608p. 

ATKINS, P.; PAULA, J. Físico-química. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. v. 2, 488p. 

ATKINS, P.; PAULA, J. Físico-química: fundamentos. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017, 

532p.  

SINGH, R. P.; HELDMAN, D. R. Introduction to food engineering, San Diego (USA): 

Academic Press, 2019. 896 p.  

FELLOWS, P. J. et al., Tecnologia do processamento de alimentos, princípios e prática. 2. ed. 

Porto Alegre: Editora Artmed, 2018., 4° edição, 944p. 

SCHMAL, M. Cinética e reatores: aplicação na engenharia química. 3 ed. Rio de Janeiro, 

Synergia Editora, 2017, 680p. 

Choque, D. Q.; Cáceres, N. B. H.; Solano, A.M. R. Evaluación de las isotermas de adsorción 

del maíz morado (Zea mays L.): calor isostérico y energía de activación, Editorial Académica 

Española, 2017. 92 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Artigos científicos atuais de periódicos da área de 

alimentos 

 

15. QUÍMICA DE CARBOIDRATOS 

EMENTA: Definição, classificação, nomenclatura. Monossacarídeos e oligossacarídeos: 

estrutura e função. Polissacarídeos complexos: estrutura e função. Amido. Celulose. 

Hemicelulose. Pectina e Gomas. Avaliação e aplicação tecnológica de carboidratos em 

alimentos. Reações e modificações durante o processamento. 

BIBLIOGRAFIA 

LEHNINGER, A. L. Princípios de bioquímica. 7. Ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher. 

2018, 1312p.  

DAMODARAN, S.; PARKISN, K. L.; FENNEMA, O. R. Química de alimentos de Fennema, 

5. ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2018, 1120p.  

LAJOLO, F. M.; MERCADANTE, A. Z. (ed.). Química e Bioquímica de Alimentos. 1. ed., v. 

2. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018. 420p. 

 

16. QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Ayde%C3%A9+M.+Solano+R.&text=Ayde%C3%A9+M.+Solano+R.&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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EMENTA: Estudo da água e sua influência na perecibilidade dos alimentos e interação com 

outros constituintes alimentares. Carboidratos. Propriedades químicas de glicídios e reação de 

Maillard. Propriedades de lipídios e reações de oxidação. Composição e propriedades 

químicas das principais proteínas alimentares. Estabilizantes, emulsificantes e outros aditivos 

usados na indústria de alimentos. 

BIBLIOGRAFIA 

ARAÚJO, J. M. A. Química de alimentos: teoria e prática. 6. ed. Viçosa: Editora UFV. 2015. 

668p.  

DAMODARAN, S.; PARKISN, K. L.; FENNEMA, O. R. Química de alimentos de Fennema, 

5. ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2018, 1120p.  

LEHNINGER, A. L. Princípios de bioquímica. 7. Ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher. 

2018, 1312p.  

LEHNINGER, A. L. Princípios de bioquímica. 7. Ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher. 

2018, 1312p.  

DAMODARAN, S.; PARKISN, K. L.; FENNEMA, O. R. Química de alimentos de Fennema, 

5. ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2018, 1120p.  

LAJOLO, F. M.; MERCADANTE, A. Z. (ed.). Química e Bioquímica de Alimentos. 1. ed., v. 

2. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018. 420p. 

ESKIN, M.; SHAHIDI, F. Bioquímica de Alimentos. 3. ed. Ed. Elsevier Trade/Profissional, 

2015. 518p. 

NIELSEN, S. S. Food analysis. 5. ed. New York, 2017.  

17. REDAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

EMENTA: Etapas de um artigo científico. Redação e publicação científica. No primeiro 

momento é constituído por uma apresentação dos fundamentos da redação científica, e os 

aspectos que devem ser evitados e levados em consideração quando na elaboração de um 

artigo cientifico. Já no segundo momento o aluno será levado a preparar o seu artigo científico 

a partir de dados do próprio projeto, o qual está desenvolvendo, dados ainda da iniciação 

cientifica ou ainda dados do PPGCTA. A disciplina tem caráter essencialmente prático, onde 

os alunos deverão elaborar um artigo para uma revista científica. 

BIBLIOGRAFIA 

DINIZ, M. G. Escrita e Publicação de Trabalhos Científicos, Guanabara, 2015, 158p. 

OLIVEIRA, I. C. A. Introdução à metodologia científica , eBook Kindle , 2015, 78p. 

VOLPATO, G.L., Método lógico para redação científica, 2 ª ed, Editora Best Writing, 2017, 
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156p.  

CORREA, L. N. METODOLOGIA CIENTÍFICA: Para Trabalhos Acadêmicos e Artigos 

Científicos , eBook Kindle , 2018, 119p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Artigos atuais de periódicos científicos da área de 

alimentos 

 

18. SCIENTIFIC COMMUNICATION IN A FOREIGN LANGUAGE - TÓPICOS 1 

EMENTA: Importance of oral and written scientific communication in a foreign language, 

emphasizing development of communication skills in English. 

BIBLIOGRAFIA 

DECAPUA, A. Grammar for teachers: a guide to American english for native and non-native 

speakers. 2nd Switzerland: Springer, 2017.  

HUANG, R.; SPECTOR, J.M.; YANG, J. Educational Technology a Primer for the 21st 

Century. Singapore: Springer, 2019.  

PORTER, P.A.; GRANT, M. Communicating effectively in English: oral communication for 

non-native speakers. 2nd ed. Boston (MA), USA: Heinle ELT, 1992. earning and teaching 

oral communication in English in vocational school: Jyväskylä, Finlândia, 2015.  

AL-SHAIBANI, G.K.S. Research writing: problems and solutions. (2016).  Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/315380185_Research_Writing_Problems_and_Solu

tions/link/58ce75f6aca272335517b6e9/download. 

 

19. SEMINÁRIOS 1 

EMENTA: Apresentação de seminários pelos alunos sobre temas relacionados às suas 

dissertações. Apresentação de seminários sobre temas atuais por palestristas convidados. 

BIBLIOGRAFIA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro, 2° edição, 2018. 74 p.  

LEAL, E.A.; MIRANDA, G. J., CASA NOVA, S. P. C, Revolucionando a Sala de Aula. 

Como Envolver o Estudante Aplicando as Técnicas de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem, Editora Atlas, 2017, 89p. 

BACICH, L.;  MORAN, J. , E.A.; Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: Uma 

Abordagem Teórico-Prática , Editora Penso, 2017, 260p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Artigos científicos atuais sobre os diferentes temas 

abordados nos seminários.  

 

https://www.researchgate.net/publication/315380185_Research_Writing_Problems_and_Solutions/link/58ce75f6aca272335517b6e9/download
https://www.researchgate.net/publication/315380185_Research_Writing_Problems_and_Solutions/link/58ce75f6aca272335517b6e9/download
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20. SEMINÁRIOS 2 

EMENTA: Apresentação oral do projeto de pesquisa da tese pelo doutorando. 

BIBLIOGRAFIA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro, 2° edição, 2018. 74 p.  

LEAL, E.A.; MIRANDA, G. J., CASA NOVA, S. P. C, Revolucionando a Sala de Aula. 

Como Envolver o Estudante Aplicando as Técnicas de Metodologias Ativas de 

Aprendizagem, Editora Atlas, 2017, 89p. 

BACICH, L.; MORAN, J. , E.A.; Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: Uma 

Abordagem Teórico-Prática , Editora Penso, 2017, 260p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Artigos científicos atuais de periódicos da área de 

Ciência e Tecnologia de Alimentos relacionados ao projeto de pesquisa do doutorando 

 

20. TREATMENT AND VALORIZATION OF RESIDUES FROM THE FOOD 

INDUSTRY - TÓPICOS 2 

EMENTA: Food Waste Utilization of food industry residues. Food Waste. Waste recovery 

practices. 

BIBLIOGRAFIA 

TORRICO, G., WASILIEY, A., ROONEY, D. The Zero Waste Cookbook: 100 recipes for 

cooking without waste, 2019, Hardie Grant, 256 p.  

KELLOGG, K. 101 Ways to go Zero Waste. Countryman Press, 2019, 256 p. 

LIGHTNER, J. Scraps, Peels, and Stems: Recipes and Tips for Rethinking Food Waste at 

Home, 2019, Skipstone, 224 p.  

E-book: AMAZING WASTE 50 recipes to use food scraps, repurpose leftovers, and reduce 

food waste, Nelson Institut for Environmental studies, http://www.gibbs-lab.com/wp- 

content/uploads/2016/05/Cookbook050516.pdf 

Global Food Losses and Food Waste. Save Food Congress, The Swedish Institute for Food 

and Biotechnology Save Food Congress. 

 11.0 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  

No que tange às atividades relacionadas à política de assistência estudantil na UFG, 

estas nascem em 1971, na Regional Goiânia, conforme anota Almeida (2015), com recursos 

próprios da universidade, ou seja, oriundos das cobranças de taxas acadêmicas e de refeições 

nos restaurantes universitários, até o advento do PNAES, a partir de 2008. 

De acordo com a Coordenação de Serviço Social ‒ CSS da PROCOM/UFG (2010), o 
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programa de permanência por meio dos projetos sociais esteve norteado ao longo das décadas 

de 1980 a 2000 nas orientações do FONAPRACE, pela até então denominada Política de 

Assistência Social da UFG e pelas diretrizes do PNAES, aa partir de 2008. Ao que cabe aos 

(às) assistentes sociais, entre as especificidades de sua atuação profissional achava-se: 

prosseguir com a análise/estudo da realidade social dos estudantes que solicitam a inserção no 

referido programa institucional a cada início de ano letivo. A PRAE atualmente possui uma 

assistente social do quadro efetivo da UFG (CSS) no cargo de pró-reitora, e um pró-reitor 

adjunto, com demais profissionais nas direções/coordenações das áreas: administrativa e 

financeira, de indicadores socioacadêmicos, atenção estudantil, articulação acadêmica, 

Serviço Social, saúde, serviço odontológico, esporte e lazer, nutrição e informática, todas com 

profissionais específicos. A assistência estudantil na UFG se consolida como política 

institucional a partir de 2017, intitulada Política de Assistência Social Estudantil ‒ PASE, por 

meio da aprovação da Resolução do Conselho Universitário – CONSUNI, sob o nº 44/2017, 

fruto de discussões teóricas de um grupo temático composto por profissionais da área da 

Educação, Serviço Social e Gestão. A referida política institucional passou a incorporar 

normativas antes mediadas por editais de seleção e pelo PNAES, possibilitando aos (às) 

profissionais que realizam os estudos sociais um maior direcionamento, bem como respaldo 

legal no que tange às especificidades identificadas no decorrer dos processos.  

 12.0 AÇÕES AFIRMATIVAS, PERMANÊNCIA E ÊXITO - 

O CONSUNI aprovou no dia 24/04/2015 a resolução para estabelecimento de cotas 

raciais e ações afirmativas para todos os programas de pós-graduação 'stricto sensu' da UFG. 

A resolução dispoe sobre a política de ações afirmativas para pretos, pardos e indígenas na 

Pós-Graduação stricto sensu na UFG. O número de vagas oferecidas em cada processo 

seletivo será fixado no edital, observando-se, em qualquer caso, que pelo menos 20% (vinte 

por cento) das vagas serão reservadas para pretos, pardos e indígenas. O PPGCTA cumpre a 

resolução da UFG e oferta em seu processo seletivo 20 % das vagas para para pretos, pardos e 

indígenas 
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 ANEXOS – REGULAMENTOS DO PPGCTA  

O PPGCTA possui disponível em seu site internet (https://ppgcta.agro.ufg.br/p/797-

normas), o Regulamento Geral do PPGCTA, de acordo com a Resolução CEPEC N° 1489, 

assim como as seguintes Normas Internas:  

 

N° norma interna Especificação da Norma/ Regulamento  

 

CEPEC N° 1489 
Novo Regulamento do PPGCTA, de 31 de março de 2017 níveis mestrado 

e doutorado – Resolução CEPEC N° 1489 

N. 001 Credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de docentes 

N. 002 Atividades Complementares 

N. 003 Estágio docência 

N. 004 Critérios para concessão de bolsas e acompanhamento dos alunos bolsistas 

N. 005 Exame de Qualificação 

N. 006 Mudança de Nível para Discentes 

N. 007 Aproveitamento de Disciplina 

N. 008 Solicitação de banca de defesa de dissertação e tese e a entrega dos 

documentos finais 

N. 009 Acompanhamento de discentes 

N. 010 Exame de Suficiência em Língua Estrangeira 

N. 011 Normas gerais para elaboração de dissertação  

 

https://ppgcta.agro.ufg.br/p/797-normas
https://ppgcta.agro.ufg.br/p/797-normas

