
       

 

 

EMENTA MINICURSO DE PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL  
 

OBJETIVOS: 
 O objetivo deste minicurso é apresentar aos alunos sobre produção de cerveja artesanal, trazendo 
profissionais da área para esclarecer dúvidas dos alunos. Devido a situação que estamos vivenciando, 
pensamos em explorar mais o lado artesanal e caseiro, proporcionando uma dinâmica mais descontraída.  

 
CONTEÚDO: 

Durante o primeiro, segundo e terceiro dia, os alunos serão introduzidos aos conceitos básicos da 
produção de cerveja com fotos e vídeos do passo a passo do processo.  

No quarto e último dia, será abordado sobre como é abrir uma cervejaria, carreira, experiências, 
principais dificuldades e dicas. 

O minicurso contará com a participação de: 
 

 
 

Thales de Souza Faria: Sócio/Cervejeiro-chefe/Responsável Técnico na 
Cervejaria BroWe. 

 
 

 
 

Vitor Hugo Barbedo: Graduando de Engenharia Biomédica, Sommelier de 
Cervejas e bebidas. 

 

1º DIA (Vitor Hugo) 

-          Introdução 
-          História da cerveja (A importância da bebida na história da Civilização) 
-          Estilos cervejeiros, Guia de estilos e escolas cervejeiras 
-          Insumos/ Matéria prima (Ingredientes) 
Água, Malte, Lúpulo e Fermento; 
-          Principais parâmetros de uma cerveja -> Densidade, IBU, EBC, ABV. 
-          Equipamentos básicos 
-          Software de auxílio a produção 
  

2º Dia (Vitor Hugo) - Mostura (Execução de uma cerveja por Vídeos + Teórico) 

-          Limpeza e sanitização. 
-          Malte e moagem. 
-          Mostura (Rampas de temperatura única e múltiplas, ação enzimática -> 

Sacarificação, Mash Out). 
-          Teste de Iodo 
-          Clarificação e Lavagem 
  

 



       

 
 
 

-          Fervura (Aromas, sabor e amargor).  
-          Lupulagem clássica e tardia 
-          WHIRLPOOL (Decantação de partículas indesejadas). 
-          Resfriamento 

3º Dia (Vitor Hugo) - Fermentação (Execução de uma cerveja por Vídeos + Teórico) 

-          Limpeza e sanitização. 
-          Leveduras. 
-          Aeração do mosto. 

       -          Nutrientes e Dosagem de levedura. 
-          Temperaturas de fermentação e rampas de fermentação 
-          Fases da fermentação (Inicial, Exponencial e Estacionária). 
-          Controle de Atenuação e acompanhamento da fermentação 
-          Maturação 
-          Envase e Carbonatação. 
-          Principais flavours e off flavours comuns nas cervejas. 
  

4º Dia (Thales BroWe)  
 
 -Passos para abrir o próprio negócio   

-Responsabilidades  
 -Principais dificuldades 
 -Renda 
 - Cotidiano  

INFORMAÇÕES: 

              - Quantidade de vagas: 100 vagas  
- Plataforma: Google Meet  
- Período de Inscrições: 7 de outubro a 15 de outubro 

 - Link para as inscrições: Será divulgado nas redes sociais (Instagram e Facebook 
@biotecnologiaunifesp e no site www.integrabiotec.com) 
              - Data do minicurso: 19 a 22 de outubro, das 9h às 11h30. Carga horária total do 
certificado: 08 horas. 

 

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora. 

 

São José dos Campos, 26 de setembro de 2020. 


