
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Objetivos: 

A Associação dos Profissionais Cientistas de Alimentos (APCAL) tem como objetivos: 

representar todos os bacharéis Cientistas de Alimentos do Brasil; esclarecer a respeito e divulgar 

a profissão; garantir o direito de participação dos associados, apesar da dispersão geográfica dos 

mesmos; estimular a participação dos seus associados na discussão de problemas relacionados 

aos profissionais da área de Alimentos no Brasil; promover eventos visando desenvolvimento 

contínuo do profissional na área, integração, além da visibilidade do profissional; e quaisquer 

outros objetivos, que venham a ser definidos por Assembleia Geral de seus associados.  

 

 

Equipe Diretora: 

A APCAL conta com seis (06) membros em sua equipe diretora, sendo eles:  

 Presidente: Sandro Lourenço – Cientista de Alimentos pelo Instituto Federal do Sul de Minas 

(IF sul de Minas); 

 Vice-presidente: Beatriz Souza – Cientista de Alimentos pelo Instituto Federal do Sudeste de 

Minas (IF sudeste de Minas); 

 Primeiro Tesoureiro: Jonatã Henrique – Cientista de Alimentos pela Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT); 

 Segundo Tesoureiro: Geferson Trojaike – Cientista de Alimentos pela Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul (UERGS);  

 Primeira Secretária: Gabriela Nascimento – Cientista de Alimentos pela Universidade de São 

Paulo (USP); 

 Segunda Secretária: Amanda Ferreira – Cientista de Alimentos pela Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP). 

 

Além disso, outros dez (10) colaboradores, também Cientistas de Alimentos, graduados por 

diferentes Instituições de Ensino Superior, possuem função de Assessores, sendo responsáveis 

por contribuir tecnicamente com os Diretores dentre os variados assuntos da Associação. 

 

 

Principais atividades da APCAL: 

A APCAL conta com inúmeras atividades a serem durante as gestões, sendo elas: 

 Prêmio APCAL: trata-se de um prêmio de Honra ao Mérito, cujo objetivo é reconhecer os 

alunos dos cursos formadores de Profissionais Cientistas de Alimentos no Brasil, o qual ocorre 

durante duas vezes ao ano em cada uma das Instituições de Ensino Superior; 



 Grande Prêmio APCAL: trata-se de um prêmio de Honra ao Mérito, cujo objetivo é destacar 

e reconhecer o aluno destaque dos cursos formadores de Profissionais Cientistas de Alimentos 

no Brasil, o qual ocorre uma vez ao ano entre todos os ganhadores do Prêmio APCAL; 

 Contribuição com o Fórum Nacional de Formação Acadêmica e Atuação Profissional do 

Cientista de Alimentos: trata-se de um evento fundado em 2003, cujo objetivo é reunir alunos 

e profissionais Cientistas de Alimentos de todo território nacional, para discussões 

relacionadas a estes profissionais e sobre a atuação do mesmo no mercado nacional. O evento 

ocorre a cada dois (02) anos, em alguma das cidades a qual possui os cursos de Ciências dos 

Alimentos ou Ciência e Tecnologia de Alimentos; 

 Pesquisa de Egressos: consulta anual entre os Cientistas de Alimentos para caracterizar a 

atuação profissional no ano em que ela se realiza. 

 

 

Principais Metas: 

 Participar de eventos técnico-científicos sobre Alimentos, em todo território nacional; 

 Ofertar cursos e palestras em eventos técnico-científicos sobre alimentos, em todo território 

nacional; 

 Divulgar eventos, cursos e palestras técnico-científicos sobre alimentos, em todo território 

nacional; 

 Realizar parcerias com o maior número de empresas sobre alimentos de todo território 

nacional, a fim de divulgar vagas de emprego/estágio, ou demais informações pertinentes à 

empresa; 

 Contribuir com o máximo de atividades relacionadas à área de alimentos em todo território 

nacional.  

 

 

Por que ser um Parceiro APCAL? 

Efetivar parcerias entre Associação e Instituições, criando laço de cooperação mútua. Essa 

estratégia se baseia no sentido em que todos os parceiros envolvidos possuem vantagens. Sendo 

um parceiro APCAL, você contribui direta ou indiretamente para o fortalecimento e expansão da 

APCAL e do profissional Cientista de Alimentos. As vantagens em estabelecer parceria com a 

Associação são: divulgação do seu evento, instituição e profissionais organizadores e palestrantes 

em todo território nacional, além de aumentar a possibilidade de possíveis novas parcerias em 

demais segmentos profissionais.  

  



 

SEJA UM PARCEIRO APCAL 
PLANOS DISPONÍVEIS: 

 

 

 

PLANO BRONZE  
Disponível apenas para eventos locais ou regionais.  
 

 

 Divulgação do evento nas mídias digitais (Instagram e Facebook), com 

material ofertado pelo evento; 

 É necessário ter a logotipo da APCAL material gráfico (apoiador); 

 Disponibilidade de uma inscrição gratuita a ser sorteada entre os 

Associados. 

 

 

 

 

PLANO PRATA 
Disponível para qualquer categoria de evento. 
 
 

 

 Divulgação do evento nas mídias digitais (Instagram, Facebook e LinkedIn), 

com material gráfico ofertado pelo evento; 

 É necessário ter a logotipo da APCAL material gráfico (apoiador); 

 Disponibilidade de uma inscrição gratuita a ser sorteada entre os 

Associados; 

 Disponibilidade em organizar e realizar sorteios através de mídia digital da 

APCAL, de até duas inscrições gratuitas ofertadas pela própria organização 

do evento; 

 Disponibilidade de palestra sobre a APCAL de no mínimo 15 minutos; 

 Disponibilidade de palestra ou curso de algum profissional Cientista de 

Alimentos de até duas horas (a palestra ou curso será conforme a 

programação e tema do evento). 

 

 

 



 

 

 

PLANO OURO 
Disponível para qualquer categoria de evento. 
 
 

 

 Divulgação do evento nas mídias digitais (Instagram, Facebook e LinkedIn) 

e site da APCAL, com material gráfico ofertado pelo evento; 

 É necessário ter a logotipo da APCAL material gráfico (apoiador); 

 Disponibilidade de uma inscrição gratuita a ser sorteada entre os 

Associados; 

 Disponibilidade em organizar e realizar sorteios através de mídia digital da 

APCAL, de até três inscrições gratuitas ofertadas pela própria organização 

do evento; 

 Disponibilidade de palestra sobre a APCAL de no mínimo 30 minutos; 

 Disponibilidade de uma palestra ou um curso de algum profissional 

Cientista de Alimentos de até oito horas (a palestra ou curso será conforme 

a programação e tema do evento).  

 

 

 

 

 

PLANO DIAMANTE  
Disponível para qualquer categoria de evento. 
 
 

 

 Divulgação do evento nas mídias digitais (Instagram, Facebook e LinkedIn) 

e site da APCAL, com material gráfico ofertado pelo evento; 

 É necessário ter a logotipo da APCAL material gráfico (apoiador); 

 Disponibilidade de uma inscrição gratuita a ser sorteada entre os 

Associados; 

 Disponibilidade em organizar e realizar sorteios através de mídia digital da 

APCAL, de até cinco inscrições gratuitas ofertadas pela própria 

organização do evento; 

 Disponibilidade de palestra sobre a APCAL de no mínimo 45 minutos; 

 Disponibilidade de até duas palestras ou dois cursos de algum profissional 

Cientista de Alimentos de até 20 horas cada (a palestra ou curso será 

conforme a programação e tema do evento). 

 



 

 

 

 

 

Outras Informações: 

www.apcal.com.br 

E-mail: apcal.diretoria@gmail.com 

Telefone: (65) 9 9800-9539 – Jonatã Henrique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 

SANDRO DE CARVALHO LOURENÇO 
Presidente da Associação dos Profissionais Cientistas de Alimentos 

 
BEATRIZ LOURDES DE SOUZA 

Vice-presidente da Associação dos Profissionais Cientistas de Alimentos 
 
 

JONATÃ HENRIQUE REZENDE DE SOUZA 
1º Tesoureiro da Associação dos Profissionais Cientistas de Alimentos 

 
GERFERSON HENRIQUE TROJAIKE 

2º Tesoureiro da Associação dos Profissionais Cientistas de Alimentos 
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Juntos somos mais fortes! 

APCAL – Gestão 2020 
 


