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Entrevista Revista Aditivos & 
Ingredientes – maio/2015



Palestra da Presidente da sbCTA na 

Fispal Sorvetes

10/06/2015

Informamos que no Evento “Seminário 

Tecnológico de Mercado, Ciência e 

Sustentabilidade” que está sendo 

realizado na Fispal Sorvetes - Expo 

Center Norte a Profa. Dra. Suzana 

Caetano da Silva Lannes, irá ministrar a 

palestra abaixo em nome da Sociedade 

Brasileira de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos/sbCTA.

Tema: Estruturação de Gelados 

Comestíveis.

Resumo da Palestra: Breve 

Apresentação de Técnicas Experimentais 

em análise de emulsão aerada e 

parcialmente congeladas ( sorvetes): 

gordura, agente responsável por diversas 

características do sorvete.

Data: 11/06/2015 às 14:30hs



5th Euro-Global Summit and Expo on 
Food & Beverages

• Junho 2015 – Alicante-Espanha



Participação da presidente da sbCTA Suzana Lannes no 

fórum LEAD360 do IFT, Chicago, em julho



SEMEALI – 21/9/2015 - UFRRJ

Danilo M. Felipe

(21) 9 8822 2883

Diretor Científico - XXI SEMEALI

Prof. José Lucena Barbosa Jr.

>> Department of Food Technology

>> Institute of Technology, Federal Rural 

University of Rio de Janeiro.

>> BR 465, km 7

>> CEP: 23890-000 Seropédica-RJ, Brazil

>> Tel: +55 21 26821023 ramal: 210

tel:+55 21 26821023




International Union of Food Science and Technology (IUFoST) and 
Sociedade Brasileira de Ciência de Tecnologia de Alimentos (sbCTA)

Workshop on

The Science Behind Food Regulation

November 17,  2015
Brasília, Brazil

A workshop on some of the fundamental issues facing regulators
today

that aims to provide tools  to help to improve scientific understanding
and communication.
The first in a series.

This programme is supported by the International Academy of Food

Science and Technology (IAFoST) and all those affiliated with IUFoST.





Parceria

SBCTA/SLACA

27/04/2015

SBCTA tem parceria com o SLACA 2015, sócio têm 

desconto na inscrição.



Lançamento do novo portal sbCTA 2016

11/01/2016

Bem vindo ao novo portal da sbCTA, após diversos meses de planejamento e 

execução o novo portal foi publicado. Todo o seu projeto foi pautado em 

trazer de forma simples e prática o conteúdo para seus Associados, bem como 

permitir a inscrição em eventos e publicações ao público em geral.

O internauta conta um login único que será o seu passe para usufruir da 

extensão on-line da sbCTA, com este login ele poderá inclusive fazer 

pagamentos para a associação com cartão de crédito com toda a segurança 

do Paypal.

Dedicamos nossos melhore esforços para que a sua experiência seja a melhor 

possível, sinta-se a vontade para entrar em contato conosco com sugestões, 

dúvidas ou elogios pelo nosso canal de contato.

https://www.paypal.com/
http://sbcta.org.br/contato




Convênios

• SOMEICCA – México 

• Fi – Food Ingredients

• FISPAL



Brasília – sansão Marco Legal da 
Ciência, Tecnologia e Inovação

• A presidenta Dilma Rousseff sancionou, nesta segunda-feira (11), o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Trata-se de uma legislação que regula a relação entre entes públicos e privados, com 
transparência e segurança jurídica, além de reduzir a burocracia e dar mais celeridade ao processo. “Esta é 
uma reforma profunda na legislação que regula a integração entre agentes públicos e privados que 
constituem o sistema de ciência, tecnologia e inovação”, diz Dilma. Este marco é resultado de cooperação 
entre comunidade científica, governo e setor empresarial.

• Deputado Newton Lima, Profa.Glaucia Pastore (sbCTA), Presidente Dilma Rousseff, Profa. Suzana Lannes 
(sbCTA), Profa.Maria José Giannini (UNESP)







Participação no Fi Awards

•

No último dia 20/7 a sbCTA, com Profa.Suzana
Lannes, participou da comissão julgadora do Fi
Innovation Awards, cuja premiação ocorrerá 
em 23 de Agosto, 2016.
Veja os finalistas.



Participação SBPC

• (5/9/2016) a SBCTA (presidência) esteve presente 
em reunião da SBPC, onde esteve presente o 
Presidente do CNPq Hernan Chaimovich.

Fez uma apresentação geral da pesquisa no 
Brasil, com as perspectivas de futuro. Em um 
segundo momento respondeu perguntas da 
plateia, composta pelas entidades associadas da 
SBPC. Foi bastante elucidativa sua presença.



Participação/entrevista





Case:  Food Science and Technology

Editor-chefe (Suzana Lannes)
Editor Associado (Maria Angela Meireles)
Assistente Editorial (Marcos Luis Alves)



ISSUU  WWW.SBCTA.ORG.BR



Participação na Assembleia da 
ALACCTA – Montevideo – Agosto/2016
Membro da Directiva – Conselho Fiscal

XIX Seminario Latinoamericano y del Caribe de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos + XI Jornadas Uruguayas de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos

08/08/2016Presidente da SBCTA participa do XIX Seminario 

Latinoamericano y del Caribe de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos + XI Jornadas Uruguayas de Ciencia y Tecnología 

de Alimentos, realizados pela ALACCTA (Associación

Latinoamericana y del Caribe de Ciência y Tecnología de...



O período de 11 a 13 de julho ocorreu em Colônia na Alemanha 
a 9o. edição do EURO FOOD 2016, com o qual a sbCTA fez 

parceria e participou do comitê organizador



Prof. Suzana C. S. Lannes

Current and future perspectives of food science and 
technology in the ALACCTA region







Parceria

• Parceria ABEC – 25% desconto para sócio



Revista

• Entrada Profa. Maria Angela Meirelles 
(maio/2015) - Editor

• Migração ScholarOne – SciELO (programa de 
submissão)

• Fator de impacto (JCR) 2015 - 0,625

• Implantação ISSUU

• Fator de impacto 2016 – 0,749





Participação Brasil Processed Food 2020 - ITAL







14 de dezembro na FAPESP 
- VI Reunião Anual SciELO, participação da presidente Suzana 

Lannes na mesa "Futuro das publicações científicas".

• O programa da VI Reunião Anual do SciELO combinará a discussão dos 
avanços e desafios que enfrentam a profissionalização, internacionalização 
e sustentabilidade financeira dos periódicos e da coleção com a discussão 
das tendências internacionais de renovação da comunicação científica, 
com destaque para a celeridade na publicação dos artigos.

• A Reunião Anual do SciELO Brasil é dirigida a editores e membros das 
equipes editoriais dos periódicos do Brasil, pesquisadores, bibliotecários, 
profissionais de informação, autoridades na gestão da ciência e 
comunicação científica e demais interessados


