
EDITAL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
INOVAÇÃO E GESTÃO NA INDÚSTRIA LÁCTEA

O Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI Chapecó, no uso das atribuições que lhe 
confere o Regimento Interno da Faculdade, informa por meio do presente Edital, que estão 
abertas as inscrições para o preenchimento de vagas para o Curso de Pós-graduação em 
Inovação e Gestão na Indústria Láctea, em nível de Pós-Graduação Lato Sensu.

1. PÚBLICO ALVO

O Curso destina-se aos portadores de diploma de graduação conforme Resolução 
C NE/C ES n° 01, de 06 de abril de 2018, Art. 1o, § 3o.

2. VAGAS OFERECIDAS, PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO

Total de vagas oferecidas: 30 vagas

Início das aulas: 09/05/2022

Término das aulas: 27/05/2023

Horário das aulas: Quinta e sexta-feira: 13:00h às 17:00h e das 
18:00 às 22:00h
Sábado: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

Aula inaugural - EaD 09/05/2022 
1o encontro -18, 19 e 20/08/22 
2o encontro - 24, 25 e 26/11/22 
3o encontro - 02, 03 e 04/03/23 
4o encontro - 25, 26 e 27/05/23

Início das aulas on line: 
Encontro presencial obrigatório:

Os encontros presenciais serão realizados nas dependências da Faculdade de Tecnologia 
SENAI Chapecó, R. Frei Bruno, 201 e - Parque das Palmeiras, Chapecó - SC, 89803-800.
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3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO OU PRÉ-MATRÍCULA

A inscrição ou pré-matrícula pode ser realizada de duas formas

1) Presencialmente: O interessado deverá comparecer na Faculdade SENAI Chapecó 
no endereço R. Frei Bruno, 201 e - Parque das Palmeiras, Chapecó - SC, 89803-800 
de posse da documentação obrigatória descrita no item 4 deste edital;

2) Pela internet por meio da compra online: Acesse o site do SENAI/SC 
<https://cursos.sesisenai.orq.br/pos-qraduacao>, selecione o município local da 
oferta do curso, selecione o curso desejado e siga os passos até finalizar sua compra 
online.

A compra online não garante o acesso ao curso. É obrigatória a realização da confirmação
da matrícula, conforme orientações do Item 4 deste Edital.

Período de Inscrição:

Do dia 21 de dezembro de 2021 a 29 de abril de 2022.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA

SELEÇÃO:

A seleção será realizada por ordem de confirmação de matrícula até o limite de vagas 
disponíveis para cada turma.

MATRÍCULA - CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA:

A matrícula é componente obrigatório para garantir vaga no Curso de Pós-Graduação. A 
confirmação da matrícula será realizada durante o período de inscrições descrito no Item 3 
deste Edital.

Documentos obrigatórios exigidos na confirmação de matrícula:

RG próprio - documento de identidade (original)

CPF próprio (documento original que comprove o CPF)

RG e CPF do responsável financeiro, quando houver (original)

Diploma ou documento equivalente de conclusão de graduação (original) 

Histórico escolar da graduação (original)
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Comprovante de residência (original)

Laudo médico atestando a deficiência (aplicável a Pessoas com Deficiência)

Os candidatos que comparecem presencialmente na Faculdade ou unidade/polo, 
devem:

• Apresentar os documentos descritos acima, originais ou cópias autenticadas em 
cartório;

• Assinar contrato e requerimento de prestação de serviços educacionais.
o Na impossibilidade de presença ou outra condição restritiva, o candidato deverá 

constituir procurador ou ter este procedimento cumprido pelo responsável 
financeiro.

Os candidatos que realizaram a inscrição ou pré-matrícula por compra online, devem:

• Após completar a compra online, apresentar os documentos descritos acima, originais 
ou cópias autenticadas em cartório; no local indicado no Item 2 deste Edital.

o Candidato tem a opção de anexar os documentos obrigatórios digitalizados 
durante o processo de compra online. Neste caso, é necessária a apresentação 
dos documentos originais, ou envio de cópias autenticadas em cartório, no 
endereço indicado no Item 2;

• O contrato e o requerimento de prestação de serviços educacionais, para a condição de 
compra online, é assinado eletronicamente, no momento de aceite das condições de 
pagamento.

Em ambas as situações, poderá o candidato enviar, por correio ou outro meio, os 
documentos obrigatórios (cópias autenticadas em cartório), para o endereço indicado no 
item 2 deste Edital. Os documentos devem ser postados até cinco dias antes do início das 
aulas. A confirmação da matrícula está condicionada ao recebimento da documentação 
completa e validada pela secretaria acadêmica incluindo o contrato assinado pelo candidato.

A não observância dos procedimentos acima implica na não realização da matrícula.

Observações finais

• Candidatos que concluíram o curso de graduação, e cujos diplomas ainda não foram 
expedidos pela Instituição de Ensino Superior (IES) poderão se inscrever apresentando 
declaração de conclusão do curso.

• A declaração de conclusão de curso é um documento transitório e deverá ser substituído 
pelo Diploma, devidamente registrado, sendo este o requisito para a emissão do 
certificado de conclusão da Pós-Graduação.
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• Serão aceitos diplomas de cursos de graduação expedidos por estabelecimentos 
estrangeiros de ensino superior desde que revalidados por instituição brasileira, nos 
termos da legislação em vigor.

5. CURSO

Objetivo Geral:
Formar profissionais especializados em aplicar tecnologias na indústria de laticínios de 
modo a trazer inovação, buscando a otimização de processos, qualidade e sustentabilidade, 
atendendo as tendências de mercado, contribuindo, assim, para o aumento da 
competitividade das indústrias do segmento.

Objetivos Específicos:
• Atender uma demanda por mão-de-obra com alta qualificação profissional exigida 

pela evolução tecnológica atual nas indústrias;
• Envolver profissionais na melhoria contínua dos processos produtivos, aplicando 

inovações tecnológicas;
• Proporcionar avanços tecnológicos no desenvolvimento de novos produtos e 

processos na indústria de alimentos;
• Incrementar a competitividade por meio de tecnologias inovadoras no setor de 

Alimentos;
• Atualizar o desenvolvimento de produtos lácteos com tecnologias inovadoras e 

sustentáveis;
• Promover a formação continuada dos egressos do SENAI.

Perfil do Egresso:

A proposta curricular do Curso de especialização Lato Sensu em Inovação e 
Gestão na Indústria Láctea está direcionada para a formação de profissionais para atuarem 
na área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, no gerenciamento de processos 
e na implantação de tecnologias no segmento de laticínios.

O profissional especialista em Gestão de laticínios e inovação, terá competência
para:

Analisar as tendências e padrões de consumo de alimentos relacionando-os com as 
possíveis estratégias de inovação de produtos no segmento de laticínios;
Adequar produtos e processos de acordo com as tendências de mercado;
Otimizar processos e produtos, aumentando a competitividade da indústria de leite e 
derivados;
Criar estratégias de desenvolvimento para a organização com base nas exigências 
legais e do mercado consumidor;
Utilizar novas fontes de aproveitamento de matérias primas ou bens intermediários 
garantindo a sustentabilidade no processamento de lácteos;
Desenvolver produtos de maior valor agregado atendo o perfil dos consumidores; 
Desenvolver produtos alimentícios inovadores;
Identificar, avaliar e aplicar modelos, procedimentos e ferramentas gerenciais 
processo industrial;

no
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Aplicar as ferramentas da qualidade visando à melhoria contínua do ambiente de 
trabalho;
Conhecer e refletir sobre novas metodologias e ferramentas para a gestão industrial.

Matriz Curricular:

CARGA 
HORÁRIA 
TOTAL DA

CARGA
HORÁRIACARGA

HORÁRIA
PRESENCIAL

CARGA
HORÁRIAUNIDADES

CURRICULARESMÓDULOS DOEAD MÓDULOUCr
1. Tendências na

indústria de produtos 
lácteos (mercado)

20 8 12

2. Gestão da qualidade 28 8 20

Módulo I: 
Gestão de 
processos da 
indústria láctea

3. Liderança exponencial 
e equipes de alta 
performance

40 8 32 159h

4. Lean manufacturing e 
Sistemas de Produção 36 8 28

5. Aspectos regulatórios 
no processamento de 
leite e derivados

35 8 27

Certificação
Intermediária Gestão de processos da indústria láctea

6. Projeto Aplicado 30 8 22

7. Tecnologia e inovações 
em processamento de 
lácteos

49 16 33

Módulo II: 
Tecnologia e 
Inovação de 
Lácteos

8. Inovações em
Ingredientes e Aditivos 
em Alimentos

28 8 20 201 h

9. Desenvolvimento de 
formulações e 
protótipos

38 8 30

10. Avaliação laboratorial 
de novos produtos 56 16 40

CARGA
HORÁRIA

PRESENCIAL

CARGA
HORÁRIA

CARGA
HORÁRIA

TOTALTOTAL EAD

96h 264h 360h

A relação de docentes da turma é apresentada no Anexo A.
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6. INVESTIMENTO

A vista R$ 7.695,00,00 (Sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais).

12 parcelas, sendo a 1a parcela de R$ 675,00 (Seiscentos e setenta e cinco reais) mais 11 
parcelas de R$ 675,00 (Seiscentos e setenta e cinco reais): Totalizando R$ 8.100,00.

18 parcelas, sendo a 1a parcela de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) mais 17 
parcelas de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais): Totalizando R$ 8.100,00.

24 parcelas, sendo a 1a parcela de R$ 337,50 (Trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 
centavos) mais 23 parcelas de R$ 337,50 (Trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 
centavos): Totalizando R$ 8.100,00.

Observação:

A 1a parcela, a título de inscrição ou pré-matrícula terá vencimento para até cinco 
dias antes da data de início das aulas (indicada no Item 2 deste Edital).
As demais parcelas deverão ser pagas até o dia 10 ou 20 de cada mês, a ser 
definida pelo candidato ou responsável financeiro no momento da assinatura do 
contrato.
Os candidatos que optaram pelo pagamento por boleto bancário, os mesmos estarão 
disponíveis para consulta e posterior pagamento pelo próprio aluno no “Espaço do 
Estudante”, após o início do curso.

Política de Descontos

A Política de descontos para a Pós-Graduação lato sensu pode ser consultada no site 
http://sc.senai.br/descontos

Consulte ação promocional aplicada para o período de vigência deste Edital.

Os percentuais de desconto não são cumulativos, prevalecendo o maior desconto.

7. DOCUMENTOS

A emissão do certificado, ao final do curso, está condicionada a entrega de toda a 
documentação exigida, conforme previsto neste edital no ato da confirmação de matrícula.

A documentação coletada no ato da matrícula deferida será incorporada ao acervo da 
Faculdade, não sendo devolvida ao candidato.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) A Faculdade reserva-se o direito de prorrogar o início da turma, bem como alterar o 
cronograma de aulas previamente definido, por motivo de força maior, comunicando 
antecipadamente aos alunos.
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b) A Faculdade reserva-se o direito de cancelar a oferta da turma com menos de 80% das 
vagas preenchidas, após esgotadas todas as prorrogações de processos seletivos.

c) A Faculdade reserva-se o direito de promover as correções que se fizerem necessárias, 
por meio de erratas, em qualquer fase do Processo Seletivo, em razão de atos ou fatos 
não previstos, respeitados os princípios legais.

d) A Faculdade reserva-se o direito de alterar a programação de docentes que irão lecionar 
na turma.

e) Terá a matrícula cancelada, a qualquer época, o candidato que tiver realizado a 
matrícula fazendo uso de documentos ou informações falsas.

f) A Faculdade cobra taxas acadêmicas, de acordo com suas normas internas, fixadas e 
atualizadas na forma da lei, cujos valores e formas de pagamento encontram-se 
disponíveis na Secretaria Acadêmica da Faculdade.

g) A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por 
parte do candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes neste Edital, 
bem como os atos que forem expedidos sobre o Processo Seletivo.

Os casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão avaliados pela 
Coordenação da Faculdade e aprovadas pela Direção.

Chapecó, 21 de dezembro de 2021.

Josiane Betat da Silva
Coordenadoija da Faculdade de Tecnologia SENAI 

Chapecó
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ANEXO A - Relação de Docentes da Turma

Mini currículos
Possui graduação em 
UNOCHAPECÓ 
Comportamento Humano nas Organizações pela 
UNOESC - Campus Xanxerê-SC. Trabalhou como 
Coordenadora de Recursos Humanos e como 
Coordenadora de Treinamento e Desenvolvimento. 
Atualmente atua como Especialista de ensino no 
Senai de Chapecó-SC tendo como principais 
atividades: Ministrar aulas em cursos de nível 
Técnico, Aprendizagem Industrial e MBA, na área 
de Gestão de pessoas e Administração de 
empresas.

Docentes
Psicologia pela

especialização eme

Denise Wentz Forte

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/908Q370796217654
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/denise-forte-475bb626/

Sócia-proprietária da Startup Reino Bambini 
serviços culturais LTDA, Psicóloga e 
Pós-Graduada em Gestão de Pessoas. 
Experiência com apoio à Gestão focada em 
resultados através das pessoas; Planejamento de 
treinamentos e ações estratégicas para o 
desenvolvimento de Recursos Humanos.Cássia E. Cavalli

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/9318558029692748
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1ssia-cavalli-
58273b162/

Possui graduação em Engenharia de Alimentos 
pela Universidade do Estado de Santa Catarina 
(2009) e mestrado em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos pela Universidade do Estado de Santa 
Catarina (2018). Atualmente atua no tratamento e 
análise de água da Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento e como docente do 
programa de Graduação e pós-graduação no 
SENAI-SC. Tem experiência na área de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, atuando na pesquisa, 
docência, consultoria e indústria de alimentos e 
bebidas. Experiência com desenvolvimento de

Fabiane Paula Werlang
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conteúdo scorm (para ambientes virtuais de 
aprendizagem) e material didático para cursos 
profissionalizantes de nível técnico.

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/4454346046633969

Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela 
Universidade de Passo Fundo (2017). Engenheira 
Química graduada pela Universidade Comunitária 
da Região de Chapecó (2011). Atua como 
Pesquisadora do Instituto SENAI/SC de Tecnologia 
em Alimentos e Bebidas desde 2014 em projetos 
de P&D e inovação de produtos e processos para 
a indústria de alimentos. Ministra disciplinas 
relacionadas à inovação e tendências de alimentos 
nos cursos de pós-graduação da Faculdade de 
Tecnologia Senai. Tem interesse na área de gestão 
de portfolio, marketing e comportamento do 
consumidor de produtos agroalimentares.

Kátia J. Verdi Perin

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpa.br/7519376009281194
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/k%C3%A1tia-ioana-ver
di-a6b83a127/

Possui Doutorado em Ciência dos Alimentos pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Mestrado em Ciência dos Alimentos pela 
Universidade Federal de Santa Catarina e 
graduação em Engenharia de Alimentos pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC). Tem experiência em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, com área de atuação 
direcionada a validação de métodos analíticos e 
avaliação da qualidade de alimentos, bebidas e 
alimentos para nutrição animal. Atua também 
como docente em cursos de graduação e 
Pós-Graduação na Faculdade Senai Chapecó.

Fabiana Delia Betta

Currículo Lattes:
http.7/lattes.cnpg.br/4986119326652707
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/fabiana-deHa-betta-816
7a51a7/
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Psicóloga,
organizacional e do trabalho e Gestão de pessoas, 
Formação em Analista DISC, Psicologia Sistêmica 
e Coaching. Experiência como supervisora de RH 
e docente em graduação e pós-graduação.

Especialista Psicologiaem

Jucely Kintschner Currículo Lattes:
http://lattes.cnpa.br/6708826153122133
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/iucelv-kintschner-7549
29148/

Graduado em Engenharia de Alimentos pela 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões (2000) e Mestrado em Ciência e 
Tecnologia dos Alimentos pela Universidade 
Federal de Santa Maria (2009). Doutor em 
Engenharia de Alimentos na Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
(2014) e com Pós-Graduação pela FGV em 
Gestão Empresarial (2014). Atua na Aurora 
Alimentos (2000) onde desde de 2013 é 
Coordenador de Qualidade Corporativo, 
coordenando as equipes de CQs de 16 unidades 
industriais da Aurora Alimentos. Atua como 
professor universitário no Tecnólogo de Alimentos 
no SENAI de Chapecó, ministrando aulas nas 
cadeiras de operações unitárias e gestão da 
qualidade e orientando vários alunos em empresas 
em seus estágios de conclusões de curso. 
Também atua como professor universitário na 
Unochapecó no curso superior de farmácia, 
ministrando a disciplina de Gestão da garantia da 
qualidade em medicamentos e alimentos e na 
UDESC na Engenharia de Alimentos nas cadeiras 
de Fenômenos de transportes, Gestão da 
Qualidade e em Processamento de Alimentos. 
Professor de Pós-Graduação no Senai Chapecó, 
Florianópolis e Joinville. Universidade do 
Contestado em Concórdia e Universidade Católica 
em Jaraguá do Sul, ministrando cadeiras de 
Gestão da Qualidade e de Tratamentos térmicos. 
Tem grande experiência atuando como professor e 
na indústria de carnes, destacando-se 
principalmente nas áreas de controle e gestão da 
qualidade, ferramentas da qualidade, controles de 
processos e em tratamentos térmicos. Grande

Jean Carlos Brustolin
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experiência como professor universitário, nas 
cadeiras relacionadas a operações unitárias, 
embalagens para alimentos, gestão de qualidade, 
segurança alimentar e tratamentos térmicos.

Currículo Lattes:
http://lattes.cnDa.br/2372468685525184
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/iean-carlos-brustolin-53
aa8b42/

Especialista em Consultoria Empresarial (UFSC) e 
especialista em Gestão de Sociedades 
Cooperativas (UNOESC). Possui graduação em 
Engenharia Química pela Universidade Federal do 
Paraná (1987). É docente da graduação e das 
pós-graduações da Faculdade SENAI Chapecó, 
nas disciplinas de estatística, química orgânica, 
tecnologia de óleos e gorduras, tecnologia de 
cereais, segurança de alimentos, controle 
estatístico de qualidade, validações de métodos e 
incerteza de medição em ensaios físico-químicos. 
Atua como engenheiro químico na Cooperativa 
Agroindustrial Alfa desde 2005, com 
desenvolvimento de produto, implantação e 
manutenção de sistemas de qualidade em fábricas 
de soja, trigo e ração. Atendimento técnico na 
utilização de farinhas de trigo.

Gerson Luís Bassani

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpa.br/2775415770265367
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/aerson-bassani-a768a
448/

Graduada em Engenharia Ambiental e Gestão 
Ambiental, FACEAR (2009), Especialista em 
Engenharia de Qualidade, SOCIESC (2014), 
Especialista pelo MBA em Gestão de Equipes de 
Alto Desempenho, SENAI (2019). Atualmente sou 
docente na Faculdade SENAI nos cursos de 
pós-graduação e MBA. Atuo com Consultoria, 
Auditoria e Treinamentos, nas áreas de Sistemas 
de Gestão de Qualidade e Ambiental, Implantação 
de Lean Manufacturing. Auditora Líder NBR 
ISO/IEC 9001:2015 e 14001:2015, Gestora de

Vanessa Feijó Quadros
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Qualidade SGS Academy, Green Belt, Gestora 
Lean, Black Belt, Gemba Group.

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/5862119294351853
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/vanessaauadros/

Possui graduação em Medicina Veterinária pela 
Universidade Federal de Santa Maria (1999), 
Especialização em Processamento e Controle de 
Qualidade de Carnes, Leite, Ovos e Pescado pela 
Universidade Federal de Lavras-MG (2003). 
Mestre em Ciências da Saúde na Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó-Unochapecó 
(2014). Servidor Público Municipal efetivo desde 
2002. Atualmente é Professor Instrutor Nível III do 
Senai-Chapecó/SC-Faculdade de Tecnologia de 
Alimentos e Médico Veterinário do Departamento 
de Inspeção de Produtos de Origem Animal da 
Prefeitura Municipal de Chapecó/SC.

Elizandro Pruence Nickele

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpa.br/0589173440478424

Graduada em Tecnologia de Alimentos pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de 
Chapecó (2012), MBA em Gestão para Segurança 
de Alimentos pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial de Florianópolis (2015), 
Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos 
pela Universidade de Passo Fundo (2016). 
Atualmente está cursando o Doutorado em Ciência 
e tecnologia de alimentos na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora e 
Pesquisadora no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial de Chapecó. Tem 
experiência na área de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, com ênfase em Tecnologia de produtos 
de origem animal e vegetal, consultoria para 
empresas em Boas Práticas de Fabricação, 
análises de alimentos e implantação de Manual de 
BPFs e POPs, 
produtos.

Creciana Maria Endres

Desenvolvimento de novos

Currículo
http://lattes.cnpa.br/852335155096989Q

Lattes:
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Linkedin:https://www.linkedin.com/in/creciana-end
res-b5a8a3a7/

Possui graduação em Engenharia de Alimentos 
pela Universidade Comunitária Regional de 
Chapecó - UNOCHAPECO (2007). Pós-graduada 
em Ciência e Tecnologia de Alimentos, com área 
de concentração em Tecnologia e Processamento 
de Carnes UNC (2011). É Mestre (2014) e Doutora 
(2018) em Engenharia de Alimentos pela 
URI-Erechim-RS. Tem experiência na área de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em 
industrialização de carnes, leites e análise 
sensorial de alimentos e bebidas.

Josiane Kilian

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/0142604683501998 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/iosianekilian/

Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC). Graduada em Tecnologia em Alimentos 
- Faculdade SENAI (2006), Especialista pelo MBA 
em Engenharia de Produção pela UCEFF (2014). 
Atualmente é Coordenadora da Graduação 
Tecnológica em Alimentos, das Pós-Graduações e 
Cursos de extensão na área de alimentos da 
Faculdade SENAI Chapecó. Docente da 
Pós-Graduação, graduação e curso técnico de 
alimentos e técnico em química. Tem experiência 
na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
com ênfase em microbiologia e microscopia de 
alimentos, tecnologia de frutas e hortaliças e 
análise de alimentos. Atua também em consultoria 
e treinamentos na área de alimentos. Auditora 
interna nas normas ABNT NBR ISO/IEC 
17025:2017 e ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011 de 
laboratórios de alimentos e água.

Elisa Sonza

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpa.br/3697242529083558

Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/elisa-sonza-54942a42/
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