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   Assunto: Novo convênio de dupla diplomação com a França atende mais um curso da 
ESALQ 

 

 

Novo convênio de dupla diplomação com a França aten de mais um curso da ESALQ  

Programa contempla curso que está completando dez anos e que obteve avaliação 5 estrelas no Guia do 
Estudante.  

A exemplo do que acontece, desde 2005, com o curso de graduação em Engenharia Agronômica da 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ), o curso de Ciências dos Alimentos, criado 
há apenas dez anos, também oferecerá dupla diplomação com a França. Desta feita, a parceria foi 
firmada com instituição de ensino superior e de pesquisa do Ministério da Alimentação, da Agricultura e da 
Pesca daquele país. Com essa atividade de intercâmbio na área agroalimentar entre ESALQ e Ecole 
Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de L’Alimentation Nantes-Atlantique, denominado Oniris, o aluno 
classificado no processo seletivo conhecerá abordagens diferentes para solucionar problemas globais e se 
destacará no mercado de trabalho não somente pelo conhecimento técnico-científico, mas também, por 
suas habilidades socioculturais.  

O graduando Mateus Quelhas dos Santos Martins, classificado como bolsista no processo seletivo 
CAPES/BRAFAGRI 2011, integrará o programa de duplo diploma. Em janeiro de 2012, ele deverá 
começar suas atividades na França. O aluno revelou que sempre teve vontade de sair do Brasil para 
aperfeiçoar seus conhecimentos. “Fiquei atento quando foi divulgada a possibilidade de dupla diplomação 
porque pretendo atuar na área de mercado, administração, gestão integrada e, lá fora, todo esse sistema 
é muito bem estruturado. Aqui no Brasil temos muita perda de produção, somos os maiores produtores, 
porém, o que mais desperdiça. Gostaria de complementar meus conhecimentos com esse sistema da 
França. Naquele país, me formo como engenheiro agroalimentar e, aqui no Brasil, como cientista dos 
alimentos”, declarou o estudante.  

A seleção, cujos critérios envolveram proficiência da língua francesa, análise do histórico escolar e do 
curriculum vitae, foi realizada por banca composta por membros das duas escolas e a entrevista final foi 
feita pelos coordenadores do projeto, Dominique Colin, do programa de cooperação franco-brasileira nas 
áreas de ciências agronômicas, agroalimentação e veterinária – BRAFAGRI e diretor de relações 
internacionais da Oniris, e Thais Maria Ferreira de Souza Vieira, docente do Departamento de 
Agroindústria, Alimentos e Nutrição (LAN) da ESALQ.  

O aluno deverá permanecer na França durante 24 meses para cursar as disciplinas constantes no acordo 
de duplo diploma, sendo facultativa sua permanência por mais seis meses para a realização do estágio de 
final de curso, que deverá ser realizado em uma empresa, no Brasil ou na França.  

Formação nas instituições parceiras-A Oniris é uma instituição de ensino superior que inclui temas como 
saúde animal, saúde pública, áreas biomédicas, ciências da alimentação e engenharia de processos. 
Forma profissionais em veterinária e em engenharia agroalimentar.  

O ramo agroalimentar da Engenharia da Oniris envolve áreas de conhecimento que também são objeto de 
estudos do acadêmico de Ciências dos Alimentos da ESALQ, como conceituação e otimização de 
produtos alimentares; engenharia de sistemas de produção de alimentos; gestão da qualidade, de 
segurança e do ambiente na indústria de alimentos.  

Já o profissional de Ciências dos Alimentos da ESALQ, além de deter o conhecimento sob os aspectos 
nutricionais, bioquímicos, higiênico-sanitários, tecnológicos e sensoriais, tem a capacidade de identificar 
problemas e formular soluções para atuar na cadeia produtiva sugerindo ações que visem à melhoria da 
oferta de produtos alimentícios. Esse profissional tem o embasamento teórico para conhecer e identificar 



 

 

as demandas do consumidor e atuar no sistema agroalimentar, nas etapas inerentes à transformação dos 
alimentos, distribuição e consumo.  

Para a presidente da Comissão de Atividades Internacionais (CAInt) e vice-diretora da ESALQ, Marisa 
Aparecida Bismara Regitano d’Arce, a Escola está colhendo os frutos dessa iniciativa do governo federal 
em apoiar a cooperação com a França em cursos de graduação na área de Ciências Agrárias. “O projeto 
Brafagri, oferecido pela Capes, nos permitiu consolidar a cooperação com duas universidades públicas 
francesas – a AgroSup Dijon e a Oniris na área de Ciências dos Alimentos. Isso suscitou o interesse da 
Oniris em aprofundar ainda mais nossa parceria”.  

Thais Maria Ferreira de Souza, coordenadora da dupla diplomação na ESALQ, informou que essa 
possibilidade começou a ser estudada em 2009, quando estudantes de ambas as instituições foram 
contemplados com bolsas de intercâmbio com a finalidade de analisar se seria compatível validar uma 
dupla diplomação. Assim, comparando os currículos o projeto de dupla diplomação foi concretizado agora 
em 2011, já realizando a seleção de alunos que cumprirão o programa. “Em pleno ano em que o curso de 
Ciências dos Alimentos completa 10 anos, recebemos esse prêmio. O aluno nosso que vai para lá terá 
diploma de um curso que, na França, é tradicional – o de Engenharia Agroalimentar, regulamentado pelo 
Ministério da Alimentação. A vantagem é que esse aluno conseguirá o diploma de Ciências dos Alimentos 
e o de Engenharia Agroalimentar, podendo trabalhar em toda a Europa. Com esse programa também 
mostramos que existem alunos franceses interessados em ter nosso diploma”.  

A coordenadora relata ainda que a dupla diplomação é um reconhecimento de excelência entre as 
instituições. “A expectativa de tudo isso é que consigamos manter o curso de Ciências dos Alimentos bem 
reconhecido. Este ano, obtivemos avaliação 5 estrelas pelo Guia do Estudante da Editora Abril. Por outro 
lado, a instituição francesa é pública e muito bem conceituada e nos reconhecem como uma instituição de 
excelência”. [www.esalq.usp.br/acom].  

 


