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SBCTA ESTRÉIA SESSÃO NA REVISTA FIB
É uma feliz coincidência que a 

estréia da sessão da SBCTA na revista 
FiB aconteça no mês de outubro, que 
é particularmente importante para 
os profissionais da área de alimentos, 
pois nesse mês comemora-se o Dia 
Mundial da Alimentação, estabelecido 
pela Food and Agriculture 
Organization (FAO).

Com sede em Roma, a FAO 
coordena esforços internacionais 
visando o combate a fome e atua 
como um fórum neutro, onde todas as 
nações se encontram igualmente para 
negociar acordos e debater políticas 
do setor, sendo também uma fonte de 
conhecimento e informação.

O Dia Mundial da Alimentação 
é comemorado em 16 de outubro, 

por ter sido a FAO fundada em 16 de 
outubro de 1945. O tema estabelecido 
para esse ano é “Alcançar a Segurança 
Alimentar em Tempos de Crise”.

A mudança do perfil de idade 
da população mundial e brasileira é 
hoje uma realidade inquestionável. 
A proporção de pessoas adultas com 
mais de 60 anos passou de 10%, em 
2000, para 22%, em 2050, e 32%, em 
2100, segundo projeção da Revista 
Nature. No Brasil, o IBGE prevê que o 
índice de pessoas com mais de 60 anos 
deve triplicar até 2050, passando dos 
atuais 9% para 29%.

Atenta a esses e outros dados, 
a SBCTA vem realizando ações, 
no sentido de debater assuntos 
relacionados ao setor e colaborar 

com ações governamentais, visando 
à saúde e ao bem-estar de nossa 
população presente e futura.

A SBCTA programou um 
evento em Campinas, SP, e um na 
cidade do  Rio de Janeiro, RJ, para 
comemorar essa data.

Em Campinas, no auditório do 
ITAL, será realizado o II Encontro dos 
Profissionais da Garantia da Qualidade, 
nos dias 14 e 15 de outubro, e no Rio 
de Janeiro será realizado o I Encontro 
de Ciência e Tecnologia de Alimentos: 
Alimentos e Meio Ambiente, em 14 de 
outubro de 2009, na UFRJ.

Maiores informações no site da SBCTA
www.sbcta.org.br
ou pelo tel.:  (19) 3241-0527

Com o marco histórico de 42 anos 
de existência, a Sociedade Brasileira 
de Ciência e Tecnologia de Alimentos 
se prepara para realizar a vigésima 
segunda edição do Congresso Brasileiro 
de Ciência e Tecnologia de Alimentos 
(CBCTA), de 7 a 10 de novembro de 
2010, evento que acontece em anos 
pares e é um dos maiores da América 
Latina, reunindo cerca de 2.500 
profissionais envolvidos com alimentos 
nas áreas de ciência, agricultura, 
tecnologia, nutrição e saúde. 

Nesta edição, o congresso 
acontecerá  em Salvador, capital da 
alegria, desfrutando da beleza da 
cidade e da hospitalidade dos baianos, 
além de uma programação atraente, 
atual e rica em inovações científicas. 

A Secretaria da SBCTA - Bahia será 
a responsável por sediar em 2010 
o XXII CBCTA. Este marco científico, 
além de proporcionar a divulgação do 
conhecimento e do desenvolvimento 
Tecnológico e Industrial da área de 
alimentos do nosso país, servirá para 
melhorar o intercâmbio entre as 
instituições nacionais e internacionais, 
promovendo a cooperação 
entre profissionais, empresas, 
pesquisadores, docentes e discentes 
de pós-graduação e graduação, 
refletindo a importância das áreas 
de alimentos, com seus contrastes e 
responsabilidades.

A realização deste evento no Estado 
da Bahia servirá como laboratório para 
sediarmos o XVI World Congress of Food 

Science and Technology, que faz parte 
do International Union of Food Science 
& Technology (IUFoST), confirmado 
para acontecer em Salvador, de 18 a 
22 de agosto de 2012. Este Congresso 
mundial será um marco divisor na história 
da Ciência e Tecnologia de Alimentos no 
nosso país, pois ainda nenhum país do 
hemisfério sul hospedou tal evento.

Em função da importância deste 
evento para o desenvolvimento sócio-
econômico do país, temos o prazer 
de convidá-lo (a) para participar do 
XXII Congresso Brasileiro de Ciência 
e Tecnologia de Alimentos, de 7 a 10 
de novembro de 2010, no Centro de 
Convenções Bahia, em Salvador.

Visite o site do evento: www.cbcta.com.br

CONGRESSO BRASILEIRO EM 2010 
E CONGRESSO MUNDIAL EM 2012
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MENSAGEM DA DIRETORA DE 
PUBLICAÇÕES DA SBCTA

A publicação 
científica no Brasil 
tem sido discutida 
de diversas formas 
ultimamente e 
se tornado uma 
preocupação 
cada vez maior 

dos pesquisadores que querem ver o 
progresso da ciência em nosso país. Na 
área de alimentos o enfoque para este 
assunto também tem aumentado 
cada vez mais. Mas como estruturar 
rapidamente uma publicação nacional 
diante da forte concorrência das 
publicações internacionais, sendo 
que o fator de impacto atualmente é 
um limitante voraz para a escolha de 
um periódico?

Temos que nos lembrar ainda que 
o idioma, geralmente inglês, para nós 
brasileiros muitas vezes é uma barreira 
grande a vencer, sem esquecer a 
correta estruturação do próprio artigo. 
Menciona-se que alguns países, como 
a China, por exemplo, optaram por 
maior quantidade em detrimento da 
qualidade; a Argentina, por poucos 
artigos de melhor qualidade; o Brasil, 
tal como a Coreia, tem aumentado a 
quantidade e a qualidade.

Devemos ter em mente o que 
evitar publicar, como assuntos de 
pouco interesse científico, trabalhos 
desatualizados, artigos com conclusões 
incorretas ou inaceitáveis, ou ainda 
dividir uma pesquisa em vários artigos 
que não permitam um fechamento de 
ideias e conclusões em uma única leitura. 

Na organização de um bom artigo 
são relevantes pontos como o preparo 
do assunto e do material antes de 

começar a escrever, a construção do 
artigo, detalhes técnicos e discussão dos 
pontos abordados. Ainda, questionar 
se foi feito algo novo ou de interesse, 
se existe algum desafio na pesquisa, se 
é abordado algum tema de interesse 
atual, se está sendo oferecida solução 
para algum problema. Citar referências 
atuais e de interesse sobre o tema, e 
evitar citações do mesmo periódico para 
o qual o artigo está sendo enviado. O 
título deve conter poucas palavras que 
adequadamente descrevam o conteúdo 
da pesquisa. O resumo deve ser preciso, 
específico, dar uma visão completa do 
que foi feito, evitar os jargões e a citação 
de referências. As palavras-chave devem 
refletir os pontos essenciais do artigo.

A revista Ciência e Tecnologia de 
Alimentos tem procurado manter 
um aprimoramento contínuo para 
conseguir um fator de impacto que 
consiga ser crescente com o tempo. 
Devido ao grande volume de artigos 
recebidos quando da implantação do 

sistema de submissão, até o momento a 
publicação não consegue ser tão rápida 
quanto deveria. Entre as soluções para o 
atendimento aos autores, temos editado 
Suplementos, que dependem da 
verba obtida nas Agências de Fomento 
(FAPESP, CAPES, CNPq), que nos têm 
auxiliado no aprimoramento da revista 
nos últimos anos. Estamos também 
dando início à utilização do sistema 
ahead of print da SciELO, para publicação 
on line do artigo independente do 
sistema impresso. Desta forma os artigos 
já terão o DOI (Digital Object Identifier) 
para serem utilizados pelos autores.

Assim, mais uma vez agradecemos 
aqueles que optam por publicar seus 
resultados na CTA e que de uma forma 
direta apóiam esta publicação nacional 
que almeja destaque para a área de 
alimentos do País.

              
Suzana Caetano da Silva Lannes 
Diretora de Publicações da SBCTA – 
Biênio 2009/2010
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A história da SBCTA se confunde com 
a expansão da indústria alimentícia e 
com o surgimento dos primeiros cursos 
de engenharia de alimentos no Brasil. A 
proposta de criação da SBCTA “nasceu” 
em outro continente, em um documento 
assinado em Varsóvia, por André Tosello 
e Walter Santos durante a realização, em 
agosto de 1966, do II Congresso Internacional 
de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

Ao trazer para o Brasil um projeto 
para responder rapidamente às 
necessidades do país, o professor Tosello 
entendia que sua proposta era ir além do 
cenário desenvolvimentista que surgia 
no final dos anos 60, com o processo 
de crescimento brasileiro. Era preciso 
multiplicar os conhecimentos. 

No último dia do evento na Polônia, 

Durante o XXII 
Congresso Brasileiro de 
Ciência e Tecnologia de 
Alimentos (CBCTA), que 
acontece em 2010 em 
Salvador, BA, será entregue 
o prêmio André Tosello 
2009, o mais importante 
da área. A premiação é 
concedida a cada dois anos, 
quando uma comissão 
avaliadora destaca e reconhece, na 
comunidade científica, profissionais 
que por sua dedicação e esforço vêm 
promovendo o desenvolvimento das 
ciências ligadas aos alimentos, tanto nos 
aspectos básicos quanto nos aplicados. 

I Encontro Regional de Ciência e I Encontro Regional de Ciência e 
Tecnologia de AlimentosTecnologia de Alimentos
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PRÊMIO ANDRÉ TOSELLO HOMENAGEIA 
PROFISSIONAIS COM ATUAÇÃO DE DESTAQUE

O prêmio é patrocinado 
pela  SBCTA e tem a 
finalidade de colocar em 
evidência a vida e obra do 
Professor André Tosello, 
e com esse exemplo 
estimular a dedicação e o 
trabalho dos profissionais 
ligados a este setor.

A presidente da 
entidade, Jane Menegaldo, 

esclarece a condição para a 
candidatura do prêmio. “Podem ser 
candidatos todos aqueles que atuam 
na área de alimentos há mais de 
10 anos”. Quanto à avaliação dos 
profissionais inscritos, Jane enfatiza 

que a comissão será composta por 
membros da diretoria da entidade - 
preferencialmente o presidente em 
atividade - membros da família do 
professor André Tosello, duas pessoas 
que já tenham sido agraciadas 
com o prêmio, representantes da 
FEA/Unicamp, alternando com 
representante do ITAL, representante 
da Associação Brasileira da Indústria 
de Alimentos (ABIA) e dois sócios 
efetivos profissionais indicados 
pela SBCTA. “Todos estes aspectos 
criteriosos e detalhados refletem a 
seriedade do prêmio”.

Informações no site www.sbcta.org.br

A HISTÓRIA 
DA SBCTA

o comitê organizador do congresso 
reunido com cientistas brasileiros e latino-
americanos aprovou a criação da Associação 
Latino-Americana de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos, que teve como primeiro 
presidente o professor André Tosello. 

Coube a ele agregar notáveis brasileiros 
aos ideais multidisciplinares que a sociedade 
buscava. Conseguiu. Oito meses depois, 
inúmeros contatos Brasil afora, em uma reunião 
inaugural ocorrida em 8 de abril de 1967, às 15 
horas, no Centro de Treinamento em Campinas, 
hoje a CATI, 71 profissionais assinavam a 
primeira ata de criação da Sociedade Brasileira 
de Ciência e Tecnologia de Alimentos - SBCTA e 
elegeram a primeira diretoria. 

Quatro décadas depois, a SBCTA 
continua a conjugar exemplarmente 
divulgação científica, prestação de serviços 
e ações de interesse de toda a sociedade 
brasileira. Ao longo dos anos se transformou 
em uma sociedade científica respeitada no 
Brasil e no exterior.
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DIRETORIA BIÊNIO 2009/2010

Presidente Jane Gonçalves Menegaldo Snow (2213) ITAL - SP
1º Vice-presidente Gláucia Maria Pastore (72) FEA – UNICAMP - SP
2º Vice-presidente Geraldo Arraes Maia (996) DTA – UFC - CE
3º Vice-presidente Jorge Mancini Filho (307) FCF – USP - SP
Diretor Secretário Elza Iouko Ida (1295) UEL - PR
Diretor Secretário Adjunto José Benício Paes Chaves (1086) UFV - MG
Diretor Financeiro José Ricardo Gonçalves (45) ITAL - SP
Diretor Financeiro Adjunto Narendra Narain (3015) UFS - SE
Diretor de Publicações Suzana Caetano da Silva Lannes (2114) FCF – USP - SP
Diretor de Publicações Adjunto Marilde Terezinha Bordignon Luiz (1912) UFSC - SC
Diretor de Divulgação Ricardo Targino Moreira (1211) UFPB - PB
Diretor de Relações Públicas Paulo José do Amaral Sobral (2581) FZEA – USP - SP
Diretor de Congressos e Eventos Márcia Ângela Nori (623) UEFS - BA
Diretor de Cursos Paulo Eduardo da Rocha Tavares (3009) APTA - SP
Diretor de Relações Industriais Valdecir Luccas (7183) ITAL - SP
Diretor de Relações Industriais Adjunto Maria Inês Sucupira Maciel (2224) UFRPE - PE
Diretor de Relações Estudantis Francisco Fábio Cavalcante Barros (7045) FEA – UNICAMP – SP

•	 INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIRAQUÊ S/A 
•	 INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - IPEN-CNEN/SP
•	 INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA - IMT SP
•	 LEÃO JUNIOR S/A - MATE LEÃO 
•	 NOVAPROM FOODS INGREDIENTS LTDA. 
•	 NOVOZYMES LATIN AMERICA LTDA. 
•	 NUTRIMENTAL S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
•	 PURAC SÍNTESES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
•	 UBM BRASIL FEIRAS E EVENTOS LTDA.
•	 YAKULT S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
•	

Regional Minas Gerais - Biênio 2007/2008

Sede: Universidade Federal de Viçosa - 
Departamento de. Tecnologia de Alimentos  
Av. P. H. Rolfs s/n° - Campus Universitário  
36571000 – Viçosa, MG  
Fone: (31) 3899-2244/2156/2921  
Fax: (31) 3899-2208

Presidente  
José Benício Paes Chaves  
jbchaves@ufv.br 

Vice-Presidente  
Paulo César Stringheta  
stringap@ufv.br 

Diretor Secretário 
Admilson Bosco Chitarra  
chitarra@terra.com.br 

Diretor Financeiro 
Paulo Henrique Alves da Silva  
phasilva@mail.ufv.br

Regional Rio Grande do Sul - Biênio 2007/2008 

Sede: Instituto de Ciências e Tecnologia de Alimentos da UFRGS  
Av. Bento Gonçalves, 9500  - Agronomia - Caixa Postal 15090  
CEP: 91501-970 - Porto Alegre, RS  
Fone: (51) 3308 - 6058  
Fax: (51) 3316-7048  
www.sbctars.ufrgs.br
 
Presidente 
Júlio Alberto Nitzke 
julio@ufrgs.br 
 
Vice-Presidente  
Neidi Garcia Penna  
ngpenna@smail.ufsm.br

Diretor Secretário  
Andréa dos Santos Schneid 
andreas@cefetrs.tche.br

 
Diretor Financeiro  
Alessandro de Oliveira Rios  
alessandro.rios@ufrgs.br

Diretor de Eventos  
Lina Yamachita Oliveiras 
lina.yamachita@gmail.com 

Diretor de Relações Estudantis  
Débora de Oliveira  
odebora@uticer.edu.br

Regional Paraná - Biênio 2007/2008

Sede: Centro Politécnico da UFPR - DEQ/PPGTA 
Usinas Pilotos - Bloco A - Sala PO - 17  
Jardim das Américas - Caixa Postal 19011  
81531-990 - Curitiba - PR
Fone: (41) 361-3232 ou 361-3105  
Fax: (41) 361-3232  
 www.sbcta-pr.org.br 
 
Presidente  
Sônia Cachoeira Stertz 
stertz@ufpr.br 
  
Vice-Presidente  
Renata Ernlund Freitas de Macedo
rmacedo@rla01.puc.pr
 
Diretor Secretário  
Bogdan Demczuk Júnior 
bdjunior@gmail.com

Diretor Financeiro  
Renato João Sossela de Freitas 
rfreitas@brturbo.com

Diretor de Congressos e Eventos  
Sila Mary Rodrigues Ferreira   
  
Diretor de Relações Industriais  
Rupérsio Alvares Cançado  
cancado@onda.com.br 
 

Diretor de Relações Estudantis  
Dayane Rosalyn Izidoro 
dayizidoro@yahoo.com.br

Regional Rio de Janeiro- Biênio 2007/2008 
 
Sede: Seção Regional do Rio de Janeiro
Rua Alcindo Guanabara, 24 - 13° andar - Cinelândia  
20031130 - Rio de Janeiro - RJ  
Fone: (21) 2524-2236  
Fax: (21) 2262-5299  
www.sbcta-rj.com.br 

Presidente 
Cheila Gonçalves Mothé  
cheila@eq.ufrj.br
 
Vice-Presidente 
Neidi Garcia Penna 
ngpenna@smail.ufsm.br
 
Diretor Financeiro 
Paulo Gomes de Lima 
paulogomeslima@yahoo.com.br 

Diretor de Congressos e Eventos 
Ana Lúcia do Amaral Vendramini

Responsaveis pelas secretarias

SBCTA-AL - Giselda Macena Lira - gmlira@superig.com.br
SBCTA-AM - Rogério Souza de Jesus - djesus@inpa.gov.br
SBCTA-BA - Eliete da Silva Bispo - elibispo@ufba.br
SBCTA-DF - Tânia da Silveira Agostini Costa - tania@cenargen.embrapa.br
SBCTA-CE - Raimundo Wilane de Figueiredo - figueira@ufc.br
SBCTA-GO - Patrícia de Souza Castro - p_s_castro@yahoo.com.br
SBCTA-PB - Marta Suely Madruga - msmadruga@uol.com.br
SBCTA-PE - Edleide Maria Freitas Pires - efpi@uol.com.br
SBCTA-SC - Roseane Fett - rfett@cca.ufsc.br
SBCTA-SE - Maria Lúcia Nunes - mlnunes@ufs.br

SÓCIOS MANTENEDORES

AGROCERES NUTRIÇÃO ANIMAL 
ALIBRA INGREDIENTES LTDA.

BAUDUCCO & CIA. LTDA. 
BUNGE ALIMENTOS 

CHOCOLATES GAROTO S/A 
CIA. IGUAÇÚ DE CAFÉ SOLÚVEL 

COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
CORN PRODUCTS BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA. 

DAMM - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 
DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA. 

IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDIDORES POLIMATE LTDA.

SÓCIOS BENEMÉRITOS
COPERSUCAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR •	 NESTLÉ BRASIL LTDA.


