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Quem trabalha em Bioprocessos? Quais os cursos/áreas do conhecimento que
contribuem para uma formação em Bioprocessos?

• Engenharia Química

• Quimica, Fisica, Biologia, Microbiologia, Genética, ….

• Gestão• Gestão

• Todas estas áreas do conhecimento podem ser encontradas na formação dos
Engenheiros Bioquimicos. Importante é perceber como é estruturada a formação
em Engenharia Bioquimica para que o Engenheiro Bioquimico adquira uma
formação moderna em Bioprocessos

• O que é a Engenharia Bioquimica? Qual o papel da Engenharia Bioquimica e do
Engenheiro Bioquimico?



• A Engenharia Bioquímica é um ramo da Engenharia Química ou da Engenharia Biológica
que se ocupa, principalmente, com o projecto e construção de unidades processuais que
envolvem organismos ou moléculas biológicas, tais como biorreactores. A Engenharia
Bioquimica é frequentemente ensinada como uma opção complementar à Engenharia
Química ou Biológica devido às semelhanças existentes quer no curriculum de base quer
nas técnicas de resolução problemas. A Engenharia Bioquímica é aplicada na industrianas técnicas de resolução problemas. A Engenharia Bioquímica é aplicada na industria
alimentar e de rações, farmacêutica, biotecnologia e tratamento de águas residuais
(Wikipedia)

• Um Engenheiro Bioquimico deve ser capaz de controlar todas as metodologias e processos
associados à bio-conversão de materiais bióticos e abióticos. Por outras palavras, deve ter
a capacidade de projectar e optimizar novos processos, dominar o desenvolvimento e
aplicação de novos bio-catalisadores e calcular/projectar reactores biológicos e operações
unitárias de extracção/purificação. (INSA-TOULOUSE)



• A Engenharia Quimica e a Engenharia Bioquímica são, na sociedade moderna, a base das
transformações das matérias-primas de diferentes origens em produtos característicos da
era pós-industrial. Os engenheiros químicos e bioquímicos tornam possível a produção em
grande escala de drogas, produção a baixo preço de produtos químicos e combustíveis, e a
produção economicamente viável de materiais avançados e com propriedades específicasprodução economicamente viável de materiais avançados e com propriedades específicas
com aplicação em áreas tão diversas como comunicação, saúde e transportes. A
minimização/eliminação das agressões ambientais de novos processos produtivos na fase
de projecto e a efectiva redução da poluição causada por processos existentes requer a
competência técnica e científica do Engenheiro Quimico ou Bioquimico. Resolver os
problemas actuais e o assegurar o crescimento com um consumo mínimo de materiais e
recursos energéticos exige engenheiros químicos e bioquímicos bem preparados/formados
(DTU)



• A Engenharia Química é uma disciplina vibrante com um papel central em muitas novas e
emergentes tecnologias – especificamente na transferência da informação “molecular” e
descoberta de novos produtos e processos.

• A Engenharia Quimica evoluiu de uma disciplina associada a uma única indústria• A Engenharia Quimica evoluiu de uma disciplina associada a uma única indústria
(petroquímica) para uma disciplina que intervém em muitas e diferentes indústrias com um
espectro alargado de aplicações químicas e biológicas.

• É necessário manter um núcleo bem definido que defina as disciplina e forneça as bases
para a sua quantificação, integração e relevância na resolução de problemas.

• Uma estreita interacção com as ciências – física, química e biologia – é essencial para que
o engenheiro químico tenha uma efectiva acção em todas as escalas – sistemas,
processos, produtos e moléculas – e a diferentes níveis e uma perspectiva interdisciplinar
de inovação tecnológica e desenvolvimento (AIChE)



• A Engenharia Biológica está na interface entre as Ciências da Vida e de Engenharia. Isto é,
a Engenharia Biológica é a integração das Ciências Naturais e das Ciências de Engenharia
com vista à aplicação industrial de organismos, células, partes de células e seus
constituintes moleculares para a obtenção de produtos e serviços.

• A formação em Engenharia Biológica, com uma forte componente em Engenharia Química,
visa formar "Engenheiros de (Bio)Processo" para indústrias onde predominem os processosvisa formar "Engenheiros de (Bio)Processo" para indústrias onde predominem os processos
biológicos, químicos ou físico-químicos.

• Serão profissionais competentes para colaborar nos sectores de despoluição e do controlo
de qualidade dessas indústrias, ou a ingressar numa carreira de investigação nos domínios
atrás citados.

• As suas áreas de intervenção específica situam-se em domínios multidisciplinares das
Ciências e Tecnologias Biológicas e Químicas, nas Indústrias de Fermentação,
Farmacêutica e Agro-alimentar, na Indústria Química e nas áreas Biomédica e Ambiental.
(DEB)



• A Engenharia Bioquimica surge como resposta á crescente procura nos anos 90 de
engenheiros químicos em diferentes e variadas indústrias.

• Nos últimos 20 anos, a compreensão dos sistemas biológicos tornou-os “engenheiráveis”. A• Nos últimos 20 anos, a compreensão dos sistemas biológicos tornou-os “engenheiráveis”. A
compreensão dos processos biológicos é de importância não só para a saúde humana
(indústria farmacêutica e biotecnológica) mas, cada vez mais, nas industrias tradicionais
(materiais, produtos químicos, alimentar, energia, combustíveis,…)

• Os Engenheiros Bioquimicos devem ter conhecimento dos princípios e processos celulares
e biomoleculares. A química e a biologia estão cada vez mais em pé de igualdade como
ciências de base para a formação em Engenharia BioQuimica
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• Mudanças de paradigma

• 1915: Operações Unitárias

• 1960: Ciências de Engenharia Química

• >2000: Engenharia Molecular de Produtos e Processos

• Oportunidades: • Oportunidades: 

• Ciências da vida (genética, bio-farma)

• Energia (fuel cells, catalisadores,...)

• Sistemas sustentáveis

• Controlo molecular de processos e instrumentos (Nanotecnologia)

• Novos Princípios

• Transformações à escala molecular

• Descrições multi-escala

• Análise e síntese de sistemas

“Frontiers in Chemical Engineering Education Workshops” iniciados em 2003 (CCR/NSF/AIChE)  - web.mit.edu/che-curriculum/



• Devemos continuar a manter um núcleo bem definido que defina a disciplina e forneça a
base para a quantificação, integração e relevância na solução de problemas

• É essencial uma ligação próxima e larga às ciências - física, química e biologia - permitindo• É essencial uma ligação próxima e larga às ciências - física, química e biologia - permitindo
ao Engenheiro (Bio)Químico intervir em todas as escalas - sistemas, processos, produtos e
moléculas – em diferentes níveis de foco e fornecendo perspectivas multidisciplinares no
desenvolvimento e inovação tecnológica

• A Biologia representa uma nova fronteira como disciplina e não somente como aplicação



• Novos princípios nucleares

Transformações à escala Molecular 
Química e Biologia
Física: mudança de fase, adsorção, etc.

Descrições Multi-Escala

O núcleo antigo não 
integra conceitos 
moleculares

O núcleo antigo 
Descrições Multi-Escala
da escala “sub-molecular” até à “super-macro”
para processos físicos, químicos e biológicos

Análise e Síntese de Sistemas
Em todas as escalas
Ferramentas para lidar com dinâmica, complexidade, incerteza, 
factores externos

O núcleo antigo 
cobre somente 
macro para contínuo, 
física e química

O núcleo antigo está 
ligado principalmente  
a processos de larga 
escala



• Niveis de formação em Engenharia Bioquímica

• 1º ciclo - Licenciatura (Bacharelato, BSc)

• 2º ciclo - Mestrado (MSc)

• 3º ciclo - Doutoramento (PhD)



• Resultados de aprendizagem

• São seis os Resultados de Aprendizagem em Engenharia aplicáveis ao 1º e 2º ciclos

• Conhecimento e Compreensão

• Analise em Engenharia• Analise em Engenharia

• Projecto em engenharia

• Investigação

• Prática de Engenharia

• Competências transferíveis

• Um graduado do 2º ciclo deve realizar pelo menos 240 ECTS e um do 1º ciclo pelo menos
180 ECTS

EUR-ACE Standards and Procedures for the Accreditation of Engineering Programmes



• Conhecimento e Compreensão

• Um graduado do 1º ciclo deve ter:

• conhecimento e compreensão dos princípios científicos e matemáticos do seu ramo de 
engenharia

• uma compreensão sistemática dos aspectos e conceitos chave do seu ramo de engenharia • uma compreensão sistemática dos aspectos e conceitos chave do seu ramo de engenharia 

• conhecimento coerente do ramo de engenharia incluindo áreas de ponta

• Um graduado do 2º ciclo deve ter:

• conhecimento e compreensão detalhados dos princípios científicos do seu ramo de 
engenharia

• ter uma percepção critica das áreas de ponta do ramo de engenharia



• Análise em Engenharia

• Um graduado do 1º ciclo deve ter:

• a capacidade de aplicar o conhecimento e compreensão adquiridos na identificação, 
formulação e resolução de problemas utilizando métodos estabelecidos

• a capacidade de aplicar o conhecimento e compreensão adquiridos na análise de produtos, 
processos e métodos de engenharia processos e métodos de engenharia 

• a capacidade de seleccionar e aplicar metodos analíticos e de modelação relevantes

• Um graduado do 2º ciclo deve ter:

• a capacidade de resolver problemas diferentes, não completamente definidos e com 
especificações conflituosas 

• a capacidade de formular e resolver problemas em áreas novas e emergentes

• a capacidade de utilizar o seu conhecimento na concepção de modelos, sistemas e 
processos de engenharia

• a capacidade de aplicar métodos inovadores na resolução de problemas



• Projecto de Engenharia

• Um graduado do 1º ciclo deve ter:

• a capacidade de aplicar o seu conhecimento e compreensão no desenvolvimento e 
execução de projectos para atingir especificações definidas

• a compreensão das metodologias de projecto e a capacidade de as utilizar• a compreensão das metodologias de projecto e a capacidade de as utilizar

• Um graduado do 2º ciclo deve ter:

• a capacidade de utilizar os seus conhecimentos para projectar soluções para problemas 
não convencionais, possivelmente envolvendo outras disciplinas

• a capacidade de utilizar a creatividade para desenvolver ideias e métodos novos e originais

• A capacidade de utilizar o seu juízo de engenheiro para trabalhar com a complexidade, 
incerteza técnica e informação incompleta 



• Investigação

• Um graduado do 1º ciclo deve ter:

• a capacidade de efectuar pesquisa bibliográfica e utilizar bases de dados e outras fontes de 
informação 

• a capacidade de projectar e efectuar correctamente experiências, interpretar os resultados e • a capacidade de projectar e efectuar correctamente experiências, interpretar os resultados e 
obter conclusões 

• competências laboratoriais e de “workshop”

• Um graduado do 2º ciclo deve ter:

• a capacidade de identificar, localizar e obter a informação pretendida

• a capacidade de projectar e realizar investigação experimental e modelação

• a capacidade de avaliar criticamente os resultados e tirar conclusões

• a capacidade de investigar a aplicação de tecnologias novas e emergentes 



• Prática de Engenharia

• Um graduado do 1º ciclo deve ter:

• a capacidade de seleccionar e utilizar equipamentos, técnicas e metodos adequados

• a capacidade de combinar teoria e prática na resolução de problemas de engenharia

• compreensão das técnicas e métodos aplicáveis e suas limitações• compreensão das técnicas e métodos aplicáveis e suas limitações

• percepção das implicações éticas, ambientais e comerciais da prática de engenharia 

• Um graduado do 2º ciclo deve ter:

• a capacidade de integrar conhecimento de diferentes áreas e lidar com a complexidade

• uma compreensão crítica das técnicas e métodos aplicáveis  e suas limitações

• conhecimento das limitações éticas, ambientais e comerciais da prática de engenharia 



• Competências transferiveis

• Um graduado do 1º ciclo deve:

• actuar individualmente e em grupo

• utilizar métodos variados para comunicar efectivamente com a comunidade de engenharia e 
com a sociedade

• Perceber as questões de saúde, segurança e legais e responsabilidades da prática da 
engenharia, o impacto da engenharia na sociedade e no ambiente, responsabilizar-se com engenharia, o impacto da engenharia na sociedade e no ambiente, responsabilizar-se com 
a ética e responsabilidades da prática da engenharia 

• demonstrar conhecimento da gestão de projectos e práticas negociais  incluindo gestão de 
risco e mudança e compreensão das suas limitações 

• reconhecer a necessidade e ter a capacidade de desenvolver a aprendizagem ao longo da 
vida

• Um graduado do 2º ciclo deve 

• cumprir  os requisitos de um graduado do 1º ciclo, mas com maior exigência 

• actuar como um chefe de um grupo que pode incluir diferentes áreas e níveis

• trabalhar e comunicar efectivamente em contexto nacional e internacional



A Engenharia Biológica na Universidade do Minho

• Áreas científicas e distribuição das unidades de crédito (ECTS)

• Ramo Tecnologias do ambiente

• Ciências de Base 85

• Ciências de Engenharia 50

• Engenharia Industrial e Sistemas 16

• Engenharia Química e Biológica 149

• Total 300

• Ramo Tecnologia Química e Alimentar

• Ciências de Base 85

• Ciências de Engenharia 50

• Engenharia Industrial e Sistemas 16

• EQB Engenharia Química e Biológica 149



• Opções – 5 º ano, 1º semestre

• 1. Ambiente, Qualidade e Segurança

• 2. Biotecnologia Industrial

• 3. Biotecnologia Molecular

• 4. Catálise Ambiental

• 5. Tecnologias Ambientais• 5. Tecnologias Ambientais

• 6. Energia e Ambiente

• 7. Monitorização e Controlo de Bioprocessos

• 8. Modelação de Sistemas Ambientais

• 9. Nanotecnologias

• 10. Produtos e Processos Limpos

• No 2º semestre, elaboram a Dissertação de Mestrado



• Objectivos da formação em Engenharia Biológica

• Identificar os princípios básicos relevantes no âmbito da matemática, química, biologia 
molecular, física para explicar os fenómenos de Engenharia Biológica

• Descrever, interpretar e distinguir os princípios básicos que regem a Engenharia de 
Processos Químicos e Biológicos: balanços materiais, de energia, de momento, equilíbrio, Processos Químicos e Biológicos: balanços materiais, de energia, de momento, equilíbrio, 
cinética de processos (reacção, transferência de massa, calor, e momento), controlo de 
processos.

• Resolver (analítica, numerica, graficamente) uma variedade de problemas de EB

• Planear, desempenhar, interpretar e relatar, experiências de EB.

• Analisar problemas complexos numa adequada orientação

• Calcular custos de processos e projectos

• Usar ferramentas computacionais

• Sintetizar, optimizar e propor soluções inovadoras para problemas de EB

• Analisar, avaliar e comparar soluções alternativas para problemas de EB



• Auto-estudar um tópico em profundidade

• Interpretar e criticar literatura e fontes de informação relevantes

• Identificar questões ambientais, de saúde e segurança

• Identificar o conceito de sustentabilidade• Identificar o conceito de sustentabilidade

• Interpretar questões de Engenharia da Qualidade

• Interpretar os conceitos básicos de engenharia de processos e produtos

• Aplicar na prática os conceitos de engenharia de processos e produtos

• Formular e propor temas de trabalho inovadores numa orientação definida, com vista à 
elaboração de um plano de dissertação



Deve também ter adquirido  um conjunto de competências complementares, que lhe 
permitam:

• comunicar efectivamente em português e em inglês, usando as modernas ferramentas de • comunicar efectivamente em português e em inglês, usando as modernas ferramentas de 
apresentação de modo apropriado

• trabalhar em equipas multidisciplinares

• entender o impacto das soluções de engenharia num contexto ambiental e social



Programa Doutoral em Engenharia Química e Biológica  - formação avançada em 
Bioprocessos

Objectivos 

• Complementar a formação de mestres e licenciados (5 anos) em cursos das áreas das • Complementar a formação de mestres e licenciados (5 anos) em cursos das áreas das 
Ciências e da Engenharia, conferindo formação avançada na Área da Engenharia Química 
e Biológica;

• Fornecer aos alunos uma forte formação na metodologia da investigação e experimentação 
que lhe permita conceber e promover a realização de projectos de investigação e 
desenvolvimento em contextos académico e/ou profissional que contribuam para o 
alargamento das fronteiras do conhecimento;



Programa Doutoral em Engenharia Química e Biológica  - formação avançada em 
Bioprocessos

Objectivos  (cont)

• Dinamizar a investigação e o desenvolvimento tecnológico em torno da Engenharia Química • Dinamizar a investigação e o desenvolvimento tecnológico em torno da Engenharia Química 
e Biológica, promovendo a formação de recursos humanos altamente qualificados nesta 
área.

• Continuar a formar doutorados em Engenharia Química e Biológica com uma sólida 
formação de base nas áreas tradicionais de intervenção da Engenharia Química e Biológica 
mas que adquiram simultaneamente a capacidade de enfrentar os desafios em áreas 
emergentes como a Biotecnologia Molecular, Genómica Funcional, Biologia de Sistemas e 
Nanotecnologia.



• A formação proposta só é possivel se houver uma total integração com investigação
de elevada qualidade .

• O Centro de Engenharia Biológica – CEB - da Universidade do Minho é a Unidade de• O Centro de Engenharia Biológica – CEB - da Universidade do Minho é a Unidade de
Investigação associada ao Departamento de Engenharia Biológica

• O Centro de Engenharia Biológica integra o Instituto de Biotecnologia e Bioengenharia, uma
infraestrutura estratégica para o desenvolvimento da Investigação, Desenvolvimento e
Inovação em Portugal nas áreas da Biotecnologia, Bioengenharia, Biomateriais e Ciências
da Vida, Biomédicas e Agrícolas



• Investigadores 

• Professores da UM – 24

• Investigadores Auxiliares – 5

• Professores de outras Universidades - 13

• Investigadores Doutorados - 29

• Alunos de Doutoramento da UM - 84

• Alunos de Doutoramento externos - 8





• Estamos satisfeitos com a formação em Bioprocessos que estamos a dar aos nossos
alunos?

• Como vamos evoluir para satisfazer os novos paradigmas em Engenharia de Bioprocesso?

• Como vamos ser capazes de incluir na formação dos nossos alunos a “enorme” quantidade
de informação nova que surge todos os dias?de informação nova que surge todos os dias?

• Os métodos de ensino utilizados continuam a ser válidos? Qual a importãncia do ensino
“virtual” e à distância?

• Podemos prescindir do trabalho laboratorial na formação dos alunos? E do ensino
presencial?

• Como vamos lidar com o impacto social cada vez maior da formação em Bioprocessos?

• Como vai evoluir a formação em Bioprocessos?






