


O objetivo do curso é aprimorar o conhecimento do processo da moagem e da qualidade da farinha de trigo com

professores de escolas de moagem internacionais da França, Alemanha e Itália.

Apresentar tecnologias modernas e as inovações para profissionais do setor de trigo. O curso será dividido em

quatro módulos, ministrados no segundo semestre de 2018.

Sobre o curso

Duração

agosto a novembro de 2018 (5 dias por mês)

Inicio

06 de agosto 2018

Objetivo:

 12 parcelas de R$ 600,00 

(Associados Sindustrigo)

Total R$ 7.200



Local: Aulas Teóricas - Centro de Pesquisa em 

Alimentação (prédio L1) da Universidade de Passo Fundo, 

em Passo Fundo, RS

Local: Aulas Práticas - As aulas práticas serão 

realizadas no laboratório de Cereais do Cepa/UPF

https://www.google.com.br/maps/place/Universidade+de+Passo+Fundo/@-28.234493,-52.381536,497m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1suniversidade+de+passo+fundo!3m4!1s0x94e2c03f83f94db5:0xdfe6e084fda3029c!8m2!3d-28.234493!4d-52.38044
https://www.google.com.br/maps/place/Universidade+de+Passo+Fundo/@-28.234493,-52.381536,497m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1suniversidade+de+passo+fundo!3m4!1s0x94e2c03f83f94db5:0xdfe6e084fda3029c!8m2!3d-28.234493!4d-52.38044
https://www.google.com.br/maps/place/Universidade+de+Passo+Fundo/@-28.234493,-52.381536,497m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1suniversidade+de+passo+fundo!3m4!1s0x94e2c03f83f94db5:0xdfe6e084fda3029c!8m2!3d-28.234493!4d-52.38044
https://www.google.com.br/maps/place/Universidade+de+Passo+Fundo/@-28.234493,-52.381536,497m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1suniversidade+de+passo+fundo!3m4!1s0x94e2c03f83f94db5:0xdfe6e084fda3029c!8m2!3d-28.234493!4d-52.38044
https://www.google.com.br/maps/place/Universidade+de+Passo+Fundo/@-28.234493,-52.381536,497m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1suniversidade+de+passo+fundo!3m4!1s0x94e2c03f83f94db5:0xdfe6e084fda3029c!8m2!3d-28.234493!4d-52.38044


Módulo 1: diagrama de moagem

Professor Dr. Andreas Baitinger - Stuttigard - Alemanha

06 à 09 de agosto

Módulo 2: movimentação estocagem e preparação de moagem

Professor da França: Yvon Bourson

17 à 21 de setembro

Módulo 3: farinha e produção de Massas

Professor Armando Barozzi - Trento – Itália

15 à 18 de outubro

Módulo 4: sistema pneumático, elétrico e automação

Professor Uwe Otto Schulz - Braunschweig – Alemanha

05 à 08 de novembro



Prof. Luiz Carlos Gutkosk

Uwe Otto Schulz

Armando Barozzi

Francois Raoul Sevestre

Dr. Andreas Baitinger

Responsável nas atividades a 

serem realizadas na UPF

Especializado em tecnologia 

para Escola alemã de moagem

Formado na escola francesa de 

moagem de trigo, sendo 

consultor em vários moinhos na 

Europa e na África

Engenheiro formado na universidade da 

Itália em engenharia de processos. 

Trabalha com alimentos extrusados e 

industrialização de massas. Também 

trabalha com processos de automação 

industrial para aplicação de qualidade

Formado em Rede de automatização técnica e 

engates de cela e sensores.

Universidade de Chemnitz-Zwickau, Especialização 

Eletro técnica, estudo técnicas de automatização, 

Dipl.-Ing

Atualmente é professor da escola de moagem de 

trigo onde realiza projetos na área de economia de 

energia elétrica.



www.cetaba.org/trigo

Para mais informações acesse:

http://www.cetaba.org/trigo

