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Inovação em alimentos saudáveis em uma era de economia circular e indústria 4.0:  integração e 
alinhamento de educação,  pesquisa científica e tecnológica  e empreendedorismo 

A indústria de alimentos vem passando por várias mudanças e desafios a nível mundial, ocasionados sobretudo pelas demandas dos 
consumidores por alimentos mais saudáveis.  Uma série de conhecimentos vêm sendo incorporados para o desenvolvimento de 
alimentos efetivamente mais saudáveis, de acordo com a demanda e características de grupos específicos de consumidores e 
indivíduos, como genoma, proteômica, metabolômica, e também considerando hábitos e opções de dietas, como vegana, 
vegetariana, flexitariana, orgânica, direcionando para uma nutrição e produção de alimentos, cada vez mais sofisticada e 
individualizada. Além disso, aumentam demandas por maior sustentabilidade, com menor utilização de água e energia, menor 
geração e aproveitamento de resíduos, além de menor desperdício ao longo de toda a cadeia de produção, processamento e 
consumo, em alinhamento com uma concepção de bioeconomia circular e menor impacto ambiental. No entanto, aspectos como 
sensorialidade e conveniência são ainda determinantes no consumo, na busca de produtos que forneçam características de sabor, 
aroma, cor e textura atrativos, assim como facilidade de consumo ou de preparo. 

Em paralelo, várias tecnologias inovadoras disruptivas têm impactado o setor de alimentos, assim como vem ocorrendo com outros 
setores industriais, relacionados com a indústria 4.0, abrangendo maior automação e controle digital e remoto, através da robótica, 
inteligência artificial, internet das coisas, gestão de Big Data, migrando para o setor.  
Especificamente em relação ao processamento industrial, novas tecnologia de processamento vêm sendo implementadas para 
obtenção de produtos mais saudáveis e seguros, destacando-se as tecnologias não térmicas, como alta pressão, pulsos elétricos, 
aquecimento ôhmico, entre outras, assim como para estruturação de alimentos e incorporação de compostos bioativos, com maior 
bioacessibilidade de nutrientes e funcionais, como nano encapsulação, impressão 3D, cultivo de células, para citar algumas. Tais 
tecnologias abrem perspectivas de atendimento de grupos específicos de consumidores, visando atendimento de requerimentos 
bioquímicos e metabólicos específicos, além de limitações físicas e fisiológicas, como verificado em idosos com dificuldade de 
mastigabilidade e ingestão, e em dietas parenterais para indivíduos com requerimentos suplementares Nutracêuticos, produtos para 
consumidores com restrições alimentares, como intolerantes a lactose, glúten e alérgicos a vários compostos.  

Por outro lado, é crescente movimentos de questionamento sobre os produtos alimentícios industriais, a partir da disseminação da 
visão e do conceito de ultra processado, muitas vezes sem que haja pleno embasamento ou conhecimento cientifico efetivo ou 
aprofundado por parte dos consumidores. Igualmente, questionamentos sobre aspectos éticos passam a tornar-se relevantes, como 
benefícios sociais da produção, bem-estar animal no consumo e experimentação laboratoriais.  
Em face dessa conjuntura, é premente as indústrias de alimentos, assim como as universidades e cursos técnicos, prepararem seus 
profissionais e estudantes com uma formação e capacitação teórica e prática que abranja conhecimentos multidisciplinares para 
design, desenvolvimento e processamento de alimentos, combinando conhecimentos de engenharia, nutrição, química, bioquímica, 
microbiologia, informática, empreendedorismo, inovação, marketing, logística, entre outros, além das tecnologias intrínsecas dos 
vários subsetores da indústria de alimentos.  

Ecossistemas de inovação em tecnologia de alimentos, abrangendo indústrias, universidades, institutos de pesquisa, 
empreendedores, aceleradores, incubadoras, parques tecnológicos, são essenciais para fornecer a dinâmica necessária para 
alavancar o desenvolvimento setorial através da inovação, com perspectiva de reverter em impacto nutricional, alimentação 
saudável, prazerosa e alinhada com as novas demandas e avanços tecnológicos, revertendo em desenvolvimento econômico, social 
e ambiental. 
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Com a palavra, nossos ex-alunos – Profissionais da Indústria de Alimentos 
 

Módulo:   ALIMENTOS, SAÚDE E MEIO AMBIENTE  

Nosso curso aborda neste módulo conceitos interativos entre a produção de um 

alimento saudável e educação ambiental. O aluno tem um embasamento teórico e 

experimental para cooperar nos projetos de desenvolvimentos e/ou otimizar 

produtos saudáveis e processos sustentáveis, bem como com embalagem 

adequada e sustentável. O aluno desenvolve aprendizagem em planejar serviços, 

implementar atividades, administrar e gerenciar recursos, promover mudanças 

tecnológicas e aprimorar condições de segurança, qualidade, saúde e meio 

ambiente. Além da capacidade de aplicar abordagens criativas à solução de 

problemas, desenvolver novos produtos e propor processos num contexto de 

desenvolvimento de alimento seguro e sustentável. Além disso, ele estará apto a 

desenvolver e/ou adaptar tecnologias visando à produtividade e competitividade 

com responsabilidade social e ambiental; assumindo ação empreendedora em 

pesquisa e inovação, com consciência de seu papel social, além de aplicar métodos 

e técnicas que garantam a conservação dos produtos alimentícios em embalagens 

sustentáveis e adequadas. O aluno terá conhecimento de matérias–primas e 

desenvolvimento de novos produtos mantendo o controle no processo, no 

transporte e no acondicionamento desses alimentos. Será capacitado a ter 

responsabilidade ambiental, minimizar e eliminar resíduos tóxicos e não tóxicos na 

cadeia produtiva em alimentos industrializados e decidir sobre compra de insumos 

e embalagens que contenham menor risco químico, físico, microbiológico para os 

alimentos a serem desenvolvidos. O módulo promove um exercício constante no 

processamento de alimentos, na gestão de qualidade e de produção em toda cadeia 

produtiva, desenvolvimento de produtos alimentícios, com total segurança, 

embalado de forma segura, numa cadeia sustentável, ética e socialmente 

responsável.  

 

Ano de formatura: 2019 
Empresa atual: Indukern (Ravago Company) 
Cargo: COORDENADOR TÉCNICO COMERCIAL - ALIMENTÍCIO 
Empresas anteriores: Fermentech (Vendedor Interno) – Daxia (Executivo de vendas – pleno) 
IGOR OLIVEIRA 
 

Meu objetivo ao ingressar na faculdade de tecnologia de alimentos na Oswaldo Cruz era 
simplesmente adquirir conhecimento no segmento de laticínios, porém, minhas baixas 
expectativas foram frustradas pelos excelentes docentes que ministram esse curso. Graças ao 
meu empenho e a competência dos professores da Oswaldo Cruz, após 5 semestre de muito 
estudo eu fui mais que capacitado para o mercado de trabalho e a prova disso é eu ter saído de 
um simples cargo de vendedor interno para hoje coordenar o segmento de cárneos de uma 
multinacional. A FOC MUDOU MINHA VIDA! 

 

Professor Oswaldo Quirino - O professor Quirino foi diretor, 
fundador e membro de várias instituições educacionais, até 
ligar, definitivamente, sua trajetória à história do colégio 
Oswaldo Cruz. Dois anos depois, o professor Quirino lançou 
seu mais ousado projeto: a criação do primeiro curso técnico 
de Química Industrial da América do Sul. Era apenas o 
começo da Escola Técnica Oswaldo Cruz, uma das grandes 
responsáveis pela difusão do ensino técnico no Brasil. 
Estimulado pelo grande sucesso da escola, em 1967, o 
professor Quirino criou a Escola Superior de Química, que 
deu origem às Faculdades Oswaldo Cruz. 

 

Ano de formatura: 2010 
Empresa atual: Nissin Foods do Brasil  
Cargo: ESPECIALISTA em PESQUISA & DESENVOLVIMENTO de ALIMENTOS PLENO 
 

Me chamo Vivian Uenishi, me formei na FOC em 2010 no curso de Tecnologia em Alimentos, e em 2014 fiz 
especialização em Biotecnologia na FOC também. 
Atualmente trabalho na Nissin Foods do Brasil, na área de P&D de temperos. 
Minha carreira iniciou na metade de 2010, onde entrei na Prozyn como estagiária na área de P&D de Bakery 
e após alguns meses fui efetivada. Após quase 5 anos trabalhando na Prozyn com ingredientes, fui para a 
indústria de bens de consumo. Trabalhei em empresas como Panco, Dr. Oetker e atualmente na Nissin, 
sempre na área de P&D, que é a minha grande paixão. 
O curso de Tecnologia em Alimentos foi de grande importância para a minha carreira, pois foi lá o start para 
entrar nesse mundo maravilhoso de alimentos e pesquisa. Antes de entrar no curso, nunca havia pensado 
em desenvolvimento de produtos. Sou grata a FOC por ter apostado nesse curso e ter me dado essa 
oportunidade! 
 

O curso de Tecnologia de Alimentos da FACULDADES 
DE TECNOLOGIA OSWALDO CRUZ é reconhecido desde 

2008 – portaria nº46 de 22/02/2008, renovado em 

2012 - portaria nº 286 de 21/12/2012 – O curso é 

pioneiro na abordagem de um conhecimento mais 

amplo e necessário para os profissionais da indústria 

de alimentos. Saber produzir alimentos com qualidade, 

saudáveis, com amplo conhecimento das matérias 

primas, processos e procedimentos, onde o conceito 

de sustentabilidade e sem riscos à saúde do 
consumidor, norteia todas as disciplinas – esta é a base 

de nosso curso.    

 E....um pouco de nossa história 

 



  

 

 

Com a proposta de fabricar produtos de alta qualidade e 
diferenciados, a Équilibre nasceu da percepção de duas 
profissionais da área de alimentos que viram no mercado sem 
glúten uma chance de oferecer sabor e qualidade de vida para 
seus clientes. O primeiro produto lançado foi o panetone sem 
glúten e sem lactose, no fim de 2013, no ano seguinte lançou uma 
linha de pães. 

 

Neste semestre letivo, o ALIMENTO SEGURO inserido no 
PADRÃO FAC. OSWALDO CRUZ vai para 

 
 
 

Hoje a empresa aumentou seu portfólio de alimentos, produzidos 
em ambiente seguro, e garantindo a isenção do glúten e leite.  
Atende um público cuja segurança e qualidade são fundamentais. 
 

Nosso Grande Desafio é formar Profissionais Tecnólogos de Alimentos que atendam as expectativas de um 
mercado cada vez mais exigente, mais certificado, mais saudável, mais inovador e mais sustentável. 
A história acadêmica da Faculdades Oswaldo Cruz, aliada à seriedade, comprometimento e excelência de seu 
corpo docente permitiu o desenvolvimento de um curso superior tecnológico, com um olhar para a área da 
saúde e produção sustentável, fatores que são diferenciais na formação do tecnólogo de alimentos. 
O curso superior em Tecnologia de Alimentos da Faculdades Oswaldo Cruz apresenta seus pilares acadêmicos 
com foco no desenvolvimento e produção de alimentos saudáveis através do desenvolvimento sustentável 
e seus benefícios sociais e ambientais.  
Nosso curso - envolve a identificação, a criação e desenvolvimento de produtos e de processos produtivos 
de alimentos seguros, que promovam o desenvolvimento econômico através de soluções ambientais e 
sociais. O aprendizado de nossos alunos é constituído por um conhecimento e uma consciência focada em 
geração de negócios inovadores, sustentáveis, com um olhar para o consumidor, prevenindo riscos e 
promovendo a saúde e bem-estar da população. O conhecimento é fundamentado em conceitos acadêmicos 
científicos, e dinâmico, acompanhando as tendências e inovações tecnológicas, científicas e regulatórias. 
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Para que um alimento ou ingrediente atenda o nosso PADRÃO FACULDADES OSWALDO CRUZ DE ALIMENTO SEGURO, ele é avaliado pela 
nossa equipe de professores e alunos, devendo atender aos princípios de Higiene Alimentar do Codex Alimentarius (FAO, 1998) e dos 
órgãos reguladores (ANVISA e MAPA). Ser saudável e inserido em uma cadeia sustentável de economia circular, e, quando consumido, 
não causar nenhum dano à saúde do consumidor, nem hoje, nem no futuro. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       
                                                                            
                                      
 

 

A CONEXÃO ALIMENTOS in 
FOCo foi idealizada com o 
propósito de aproximar o 
Curso Superior de 
Alimentos Industrializados 
da FACULDADE DE 
TECNOLOGIA OSWALDO 
CRUZ e as empresas do 
segmento.

Atua como um agente 
entre o Curso e aqueles 
que podem produzir e 
comercializar a 
produção de alimentos. 

A CONEXÃO congrega 
professores e alunos 
em torno de atividades 
de ensino, pesquisa e 
extensão. O BOLETIM 
ALIMENTOS in FOCo é 
uma das criações da 
CONEXÃO, com o 
objetivo de contínua 
excelência acadêmica 
da FOC.

será membro integrante da equipe de qualidade. Atuará na inspeção de qualidade e segurança dos alimentos em FLV (principal atividade) 
e perecíveis, nacionais e importados, nas plataformas do Centro de Distribuição; Elaboração de laudos de qualidade; Auxiliar nas análises 
de laboratório; Auxiliar no controle de pragas. Facilidade de comunicação verbal e escrita. Saber persuadir e se impor. Respeita pares e 
hierarquia. Cumpre prazos. Requisitos: Ensino Superior Completo. 
 

 

EQUIPE 

CORPO DISCENTE 

MIRIÃ CONSTANTINO 
JOSÉ  RICARDO KRIANCIUNAS 

CORPO DOCENTE 

GLACIANE MENDES ROLAND 

PATRÍCIA BOTIGNOL 

CRISTINA RICCI 

TAÍS MOREIRA 

DIRETORA PEDAGÓGICA FATEC 

MARIA ANGÉLICA BARONE 

 

DUX Nutrition Lab – Estágio Assuntos Regulatórios  
Acompanhar as legislações aplicáveis e suas atualizações para as categorias de produtos da empresa; 

 Disponibilidade para cumprir de 1 a 2 anos de estágio; 
Conhecimento em Regulamentos sanitários na área de alimentos, principalmente suplementos alimentares; 
Inglês Intermediário. 
https://www.linkedin.com/company/dux-
nutrition/life/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_jobs%3BBRL4gU0CQIqUFWgqeii9yQ%3D%
3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_search_srp_jobs-about_company_lockup_name_link 
 
 Especialista em assuntos regulatórios e científicos – AJINOMOTO do Brasil  

Requisitos - Ensino superior completo em: Química, Medicina Veterinária, 
Engenharia Agrônoma, Ciências dos Alimentos, Nutrição, Farmácia, Biologia, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Tecnologia de Alimentos, ou cursos 
correlacionados; 
Interpretação e aplicação de normas técnicas para elaboração de relatórios de 
impactos; Conhecimento sobre legislação sanitária do Brasil; Inglês intermediário; 
Espanhol Intermediário; Pacote office intermediário, principalmente Excel; 
Disponibilidade para viagens. 
Desejável - Conhecimento e atuação no ramo de alimentos, ingredientes, 
cosméticos, medicamentos, nutrição animal ou fertilizantes; 
Conhecimento sobre legislação sanitária em países da América Latina (Argentina, 
Colômbia e México); Conhecimento das discussões do Codex e do Mercosul; Análise 
de regulamentações do Brasil e países da América Latina; Análise de impactos 
regulatórios para os produtos.  
https://www.netvagas.com.br/empresa/anuncios/a188921/especialista-em-
assuntos-regulatorios-e-cientificos/?utm_source=linkedin&utm_medium=referral 
 

Grupo HABIB’S – ITAPEVI 
Tempo integral 
Responsabilidades e atribuições 
 

Acompanhar as etapas de industrialização dos 
alimentos; desenvolver novos produtos 
alimentícios; desenvolver novas tecnologias a 
partir de projetos de pesquisa e extensão; atuar 
no controle de qualidade e otimização dos 
processos industriais; realizar análises físico-
química, microbiológica e sensoriais; 
supervisionar equipamentos utilizados no 
processamento de alimentos; elaborar estudos de 
programas alimentares; atuar na área de 
processos, determinando as medidas necessárias 
para a redução de custos e a maximização da 
qualidade na industrialização de alimentos. 
 

Estágio Garantia de Qualidade - Cereal Partners Worldwide (NESTLÉ & GENERAL 
MILLS) São Paulo, SP -  Tempo integral 
Localização: Fábrica CPW - R. Cap. Airton Araújo - Vila Galvão, Caçapava - SP 
Área / BU: Garantia da Qualidade / CPW – Cereais Matinais - 
Reporte: Coordenadora Garantia da Qualidade 

Empresa Tipica de Alimentos Ltda - Rua Cel 
Virgilio dos Santos, 653 - VILA JAGUARA - SAO 
PAULO – SP CEP: 05.115-000 
Empresa localizada na cidade de São Paulo/SP do 
ramo Alimentos, contrata Tecnólogo em 
Alimentos Atribuições: Graduação completa em 
tecnologia de alimentos. 
Atuar com treinamentos e suporte a 
representantes no estado de SP e sul de MG. 
Disponibilidade para viagens.  
 

Tec. Segurança Alimentar JR - GRUPO BIG - Itapecerica da Serra, SP 
Regime de contratação: Efetivo – CLT Jornada Parcial noites CARGO: Técnico de 
Segurança Alimentar Jr.  
Principais responsabilidades: Este profissional irá garantir o cumprimento dos 
processos, políticas e Diretriz de Qualidade e Segurança dos Alimentos nos CD’s e  
 


