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Sociedade Brasileira 
de Ciência e Tecnologia
de Alimentos

TERCEIRO 
SEMINÁRIO DE 
CIÊNCIA DOS 
ALIMENTOS: 
AVANÇOS E 
PERSPECTIVAS
O Terceiro Seminário de Ciência 

dos Alimentos: Avanços e Perspectivas, 
realizado no auditório do CEGOE/
UFRPE nos dias 2 e 3 de dezembro 
de 2009, foi promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos 

A Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos é uma sociedade multi-profissional, 
sem fins lucrativos, sediada no ITAL - Instituto 

de Tecnologia de Alimentos -, em Campinas, São 
Paulo. Sua missão é promover o avanço da pesquisa e 
desenvolvimento da área de alimentos no país e estimular 
o progresso profissional de técnicos e pesquisadores da 
área. Considerada uma das primeiras sociedades científicas 
do país - foi criada em 1967 -, a  SBCTA tem uma atuação 
expressiva no setor acadêmico, industrial, governamental 
e de pesquisa. Suas inúmeras ações ao longo desses anos 
contribuíram de modo decisivo para a consolidação da 
academia e do segmento agroindustrial no país. 

A contribuição da SBCTA foi essencial para os 
caminhos solidificados do agronegócio brasileiro, bem 
como no fortalecimento da carreira profissional e no 
florescimento de milhares de empresas de Norte a 
Sul do país. A SBCTA também teve uma importante 
contribuição técnico-científica para formulação de 
legislações e normas técnicas. 

Possui em seu quadro de associados alunos de 
graduação e pós-graduação, professores universitários, 
pesquisadores e profissionais de diversas áreas de 
atuação, entre eles engenheiros de alimento, engenheiros 
agrônomos, químicos, biólogos, bioquímicos, 
farmacêuticos, veterinários, nutricionistas, entre outros. 

A divulgação e o debate do conhecimento técnico-
científico produzido por instituições de pesquisa, 
universidades, indústria e órgãos governamentais é 
outra frente de ação da SBCTA. São várias as estratégias. 
Desde janeiro de 1981, a Sociedade é responsável pela 
Revista Ciência e Tecnologia de Alimentos da SBCTA, 
que faz parte das bases de dados do Institute for Scientific 
Information (ISI). 

Outra estratégia bem consolidada é o Congresso 
Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos - CBCTA. 
Em 1977, nascia a primeira edição do CBCTA, realizado na 
USP e que hoje é um dos mais importantes congressos 
da área na América Latina, com papel de destaque no 
cenário científico e tecnológico nacional e internacional.

SBCTA - SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

NOTÍCIAS DA SBCTA
da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE). O evento foi 
organizado pela terceira turma do 
Mestrado em Ciência e Tecnologia 
de Alimentos, sob a coordenação da 
Profª Enayde de Almeida Melo, e teve 
173 inscritos. O seminário contou 
com a participação de palestrantes 
de diversas Instituições de Ensino e 
de Pesquisa do País, entre eles: Celso 
Moretti (Embrapa Hortaliças, -DF), 
Adélia Araújo (ITEP-PE), Severino 
Benone (UFRPE), Regina Grizzoto 
(APTA-ITAL), Sônia Stertz (UFPR), Ana 

Carolina Chaves (UFS), Carlos Grosso 
(UNICAMP-SP) e Hervé Rogez (UFPA). 
Na sessão de encerramento do 
evento vários brindes foram sorteados 
entre os participantes, a exemplo 
de publicações da SBCTA que foram 
gentilmente doadas pela Sociedade.

TRABALHOS 
CIENTÍFICOS
A Sociedade Brasileira de Ciência 

e Tecnologia de Alimentos - Regional 
Paraná (SBCTA-PR), juntamente 
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com seus parceiros UFPR, SENAI e 
UP, recebem inscrição de trabalhos 
para o 4º Congresso Internacional 
de Bioprocessos na Indústria de 
Alimentos (ICBF- 2010) e para o  
X Encontro Regional Sul de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos  
(X ERSCTA). Ambos acontecerão de 
5 a 8 de outubro, em Curitiba, e são 
organizados pela entidade. 

Informações: Tel.: (41) 3022-1247 
(Secretaria Executiva ICBF 2010) ou 
www.icbf2010.com

CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 
GASTRONOMIA
A SBCTA, através de sua secretaria 

do Distrito Federal, promove em Brasília, 
de 10 a 13 de agosto, o 3º Congresso 
Brasileiro de Gastronomia & 1º Simpósio 
Regional de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, organizado pelo Centro de 
Excelência em Turismo da Universidade 
de Brasília e pela Secretaria Executiva 
da Sociedade Brasileira de Ciência e 

CENTRO DE 
VIVÊNCIA DO 
CONJUNTO  
DAS QUÍMICAS
Realizou-se no dia 05 de 

abril de 2010 a Cerimônia 
de Abertura do Centro de 
Vivências do Conjunto das 
Químicas, com a presença 
do diretor da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da USP 
(FCF/USP), Prof.  Jorge Mancini 
Filho; dos presidentes dos 
Centros Acadêmicos da FCF/USP 

e Instituto de Química, docentes 
e funcionários destas unidades. 
Após os discursos, houve uma 
confraternização no local.

PRÊMIO ANDRÉ 
TOSELLO 

Ocorreu em 30 de março 
último, a reunião de julgamento 
do Prêmio André Tosello 2009. Na 
oportunidade tivemos a honra 
de contar com a emocionante 
presença da Dra. Diana Tosello, 
filha do Professor André Tosello, 
que nos brindou com uma tocante 
retrospectiva da vida de seu pai, 
tanto a nível profissional quanto 
pessoal, trazendo para a reunião 
importantes relatos que só fizeram 
aumentar a admiração de todos os 
presentes pelo brilhante fundador 
da SBCTA. Na ocasião foi indicado  
por unanimidade o nome do 
Professor João Renato Sossela de 
Freitas como ganhador do Prêmio 
André Tosello 2009. 

Parte do grupo participante da reunião, 
englobando a Presidente Dra. Jane Menegaldo, 
a Engenheira Susane M. Fukita, representando 
a ABIA, a Dra. Diana Tosello, e a Professora 
Délia Amaya, ganhadora do Prêmio em 2005.

Tecnologia de Alimentos do Distrito 
Federal (SBCTA-DF). 

Com o tema “Alimentos: da 
alquimia à ciência”, o 3º Congresso 
Brasileiro de Gastronomia & 1º 
Simpósio Regional de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos tem como 
objetivo fortalecer as relações entre 
a comunidade científica e empresas 
do setor, reunindo estudantes, 
pesquisadores e profissionais das 
diversas áreas relacionadas aos 
alimentos, oferecendo um espaço 
para a troca de conhecimentos, 
divulgação de pesquisas e produtos 
e valorizando os alimentos regionais 
da biodiversidade brasileira, em 
especial, do Cerrado.

Informações: Tel.: (61) 3107-5986 - 
contato@gastronomiasbcta.com.br

PALESTRANTES
ILUSTRES
A SBCTA informa com satisfação 

que há quatro de seus diretores entre 
os cinco brasileiros que constam 

na lista de palestrantes convidados 
para o XV World Congress of Food 
Science and Technology, que será 
realizado na cidade do Cabo, de 22 
a 26 de agosto de 2010. Trata-se 
do reconhecimento ao trabalho e 
conseqüente prestígio alcançado 
pela SBCTA e pelo Brasil na esfera 
mundial. 


