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Educação a Distância (EaD) - Transmitida ao Vivo em Sala Virtual: Os alunos assistem aula em tempo real via internet, com 

interação ao vivo com o docente. No decorrer do curso poderão ser inseridas aulas gravadas. 

 

Assuntos Regulatórios para a 

Alimentação Animal  
Regularização de Empresas e Produtos e Sistema da 

Qualidade 
 

O curso tem como objetivo capacitar profissionais para a gestão dos processos de registro de estabelecimentos e de produtos para 

a alimentação animal junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), de forma a ampliar a percepção de 

riscos e o aproveitamento de oportunidades existentes nas empresas na área regulatória, possibilitando que o profissional exerça 

sua função de forma destacada e relevante. 

O curso apresenta uma visão ampla da temática, incluindo tanto aspectos voltados aos processos de licenciamento e registro 

quanto às áreas de conhecimento que impactam na qualidade do trabalho desenvolvido na área regulatória, tais como, Pesquisa e 

Desenvolvimento em Alimentação Animal e Principais Requisitos do Sistema da Qualidade. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Atividade Prática Prevista 

 

Simulação de Preenchimento de Documentos Regulatórios. 

 

 

 
 

Com uma produção de rações de 77,5 milhões de toneladas em 2019 e mais de 2.600 estabelecimentos registrados, a alimentação 

animal no Brasil representa um mercado relevante, com crescimento consistente ao longo dos anos na maioria dos seus 

segmentos. O atendimento das empresas à extensa regulamentação brasileira é fundamental para a manutenção e expansão deste 

importante negócio.  

O profissional de Assuntos Regulatórios possui papel fundamental para que este objetivo seja alcançado, auxiliando a empresa a 

manter sua conformidade à lei, reduzindo a exposição do negócio a riscos desnecessários e identificando, dentro deste ambiente 

altamente regulado, oportunidades aos setores estratégicos da companhia.  

10 

 

19/Fevereiro/2022 

 

04 meses 

 

48 horas 

 

• Sábado (09h às 18h) e Domingo (08h às 12h).             

                

Aulas em um final de semana ao mês. 
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Assim, em virtude do alto grau de especialização e conhecimento requerido nesta área, o profissional de regulatórios que apresente 

uma boa formação em seu currículo possui importante vantagem competitiva frente aos demais. 

 
 

 
 

Médicos Veterinários, Zootecnistas e outros profissionais que estão inseridos ou desejam se inserir no segmento de assuntos 

regulatórios na indústria de alimentação animal e que buscam ampliar, aprofundar ou atualizar seus conhecimentos na área. 

Indicado, também, para docentes e estudantes de graduação dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia. 
 

 
 

Ao término do curso, o profissional será capaz de: 

▪ Conhecer o conceito, regulamentação e aplicação do Sistema da Qualidade, na área de alimentação animal; 

▪ Compreender a relação intrínseca da área Regulatória com os demais Departamentos de Negócios na indústria de 

alimentação animal; 

▪ Interpretar os requisitos regulatórios relacionados ao setor: Licenciamento e funcionamento da indústria de produtos para 

a alimentação animal, Registro de produtos e adequações às exigências dos órgãos reguladores; 

▪ Utilizar as ferramentas para atuação na área de assuntos regulatórios nas empresas de produtos para a alimentação 

animal, permitindo a execução de atividades de rotina e de funções de auditoria e consultoria; 

▪ Contribuir com informações para as tomadas de decisões estratégicas, incremento da qualidade e atendimento às 

exigências e diretrizes regulatórias das atividades das empresas e seus produtos. 
 

 

 
 

Introdução ao Mercado de Alimentação Animal: Caracterização e Perfil do Mercado; Principais Empresas e Instituições; 

Órgãos Reguladores; Papel do Profissional de Assuntos Regulatórios. 
2h 

Abordagem sobre Boas Práticas Regulatórias: Agenda Regulatória 2020 – 2021; Sistema de Monitoramento de Atos 

Normativos (SISMAN); Gestão do Estoque Regulatório; Análise de Impacto Regulatório e Painel de Controvérsias. 
2h 

Registro de Empresas de Alimentação Animal: Documentações Necessárias; Montagem do Processo; Metodologia de 

Submissão. 
2h 

Fiscalização Baseada em Risco e o Manual de Caracterização de Estabelecimentos de Alimentação Animal: 

Contexto de Feed Safety; Entendendo o Manual de Caracterização; Simulação de Preenchimento de Documentos. 
2h 

Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) na Indústria de 

Alimentação Animal: Principais Características e Requerimentos Mínimos dos Sistemas de Segurança de Alimentos. 
8h 

Pesquisa e Desenvolvimento em Alimentação Animal: Etapas de Pesquisa e Desenvolvimento; Gestão Estratégica do 

Projeto; Participação do Profissional de Assuntos Regulatórios. 
4h 

Introdução ao Registro de Produtos de Alimentação Animal: Categorização de Produtos; Principais Requerimentos 

Regulatórios para Produtos Passíveis de Registro e para Produtos Isentos de Registro; Regras de Rotulagem; Sistema 

Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários (SIPEAGRO).  

4h 

Registro e Pós Registro de Produtos para Animais de Companhia: Alimentos Completos, Específicos, Coadjuvantes, 

produtos mastigáveis e suplementos. 
4h 

Registro e Pós Registro de Produtos de Alimentação Animal: Suplementos, Premixes, Núcleos, Concentrados e 

Rações; Aditivos Tecnológicos, Sensoriais, Nutricionais e Zootécnicos; Alimentos Medicados. 

16h 

 

One Health:  Importância da Saúde Única e o Papel da Indústria de Alimentação Animal. 4h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 
As cargas horárias das aulas poderão sofrer alterações, em benefício da formação dos alunos, em função da necessidade de atualização de conteúdo ao longo do curso 

48h 

Respeitando a carga horária total do curso, é uma prerrogativa institucional, inverter disciplinas e temas de aula, assim como alterar datas, de acordo com a 

construção do calendário do curso, que envolve agenda de docentes e disponibilidade de auditórios da instituição. Nestas situações, os alunos serão informados 

com antecedência, exceto em casos fortuitos ou de força maior. 
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Exercícios em grupo, desenvolvidos em sala de aula, para simular a geração e preenchimento dos principais documentos 

regulatórios de produtos de alimentação animal, os quais, posteriormente, são enviados para análise pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

  

 
O método de ensino e aprendizagem está baseado em um planejamento didático-pedagógico que congrega diversas formas de 

estudo para compor a carga horária total do curso. Assim, o aluno terá como desenvolver seu conhecimento a respeito dos temas 

constantes do conteúdo programático do curso por meio de aulas presenciais, aulas com transmissão ao vivo, aulas gravadas, 

exercícios dirigidos, exercícios de fixação do conhecimento, estudos de caso, materiais de leitura complementar, avaliações do 

conhecimento adquirido, entre outros. Essa diversidade de formas de estudo contribui para que o aluno seja um agente ativo em 

seu próprio aprendizado, desde que haja participação efetiva em todas as atividades propostas no projeto pedagógico do curso. 

 

 
 

Karin Riedel Franco 

Médica Veterinária, graduada pela Universidade Paulista. Especialista em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela 

Fundação Getúlio Vargas. Desde 2004, atua no processo de registro de produtos voltados para saúde e nutrição animal. Possui 

sólido conhecimento sobre a legislação local e internacional relativa a medicamentos farmacêuticos, produtos biológicos e produtos 

destinados à alimentação animal. Participou da estratégia regulatória para lançamentos de novos produtos e novas indicações de 

uso para produtos existentes, aspectos fundamentais no gerenciamento do ciclo de vida dos produtos. Atuou em importantes 

indústrias veterinárias, tais como Phibro Animal Health International, Sanphar / Erber Group, Laboratório Biovet, Elanco / Eli Lilly, 

em projetos no Brasil e na América Latina. Atualmente é proprietária da Compliance.vet, consultoria na área de assuntos 

regulatórios no mercado de Saúde e Nutrição Animal. Coordenadora de Cursos e Docente do Instituto Racine. 

 

 
 

CI ARAA (Turma 10) INSCRIÇÃO NACIONAL (BRASIL) 

Início: 19/fev/2022 Inscrição: R$ 50,00      •       Valor Base do Curso: R$ 2.490,00 

04 meses • 48h 

 À Vista (10%) À Prazo (Boleto) À Prazo (Cartão de Crédito) Educação a Distância 
(EaD) - Transmitida ao 
Vivo em Sala Virtual 

Profissional 
R$ 2.291,00  03 x R$ 830,00 

Até 04 x R$ 635,00  
(sem juros) 

(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. à Inscrição) Valor Total à Prazo: R$ 2.490,00 
(À 1ª parcela acrescentar o valor de R$ 50,00 

ref. à Inscrição) 

Valor Total à Prazo: R$ 2.540,00 
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. à Inscrição) 

À Vista ou À Prazo, a inscrição no curso será concluída via telefone. 

 

 

Condições de Pagamento 

Á Vista (por boleto bancário ou cartão de crédito): o valor deve ser pago no ato. 

À Prazo por boleto bancário: o valor correspondente à soma da Inscrição e 1ª Parcela deve ser pago no ato. 

À Prazo por cartão de crédito: o valor correspondente à soma da Inscrição e do valor do Curso deve ser parcelado no ato. 

 

 

 

 

 

http://www.agricultura.gov.br/
http://www.agricultura.gov.br/


 

CI_ARAA_SP_T10_Proposta_v.01_20210728                Atualizado em 28/7/2021 às 12:45 Página 4 de 6 

 

CI ARAA (Turma 10) INSCRIÇÃO INTERNACIONAL 

04 meses • 48h (2022) 

Inscrição Valor do Curso 

À Vista / A Pronto 

Parcelas / Prestações Educação a Distância (EaD) - Transmitida ao 
Vivo em Sala Virtual (10% de Desconto + Inscrição) 

USD USD 16,00 USD 814,00 USD 748,60 2 x USD 415 

EUR EUR 15,00  EUR 732,00  EUR 747,00 2 x EUR 373,5 

 

 

 
 

 
 

Os descontos não são aplicados ao valor referente à Inscrição do curso e não são cumulativos. Para usufruir dos descontos, faça 

sua inscrição por telefone, e-mail ou WhatsApp. 
 

 
 

5% 10% 15% 15% 20% 20% 
02 Pessoas 
(Inscrições 

Simultâneas) 

03 Pessoas 
(Inscrições 

Simultâneas) 

04 Pessoas ou 
Mais 

(Inscrições 
Simultâneas) 

Consulte 
Condições 

Consulte 
Condições 

Consulte 
Condições 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Profissionais regularmente inscritos nestas entidades têm desconto nas parcelas deste curso. 
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Acesse o site do Instituto Racine e saiba como participar. 

Bolsas de estudo e benefícios, com descontos para inscrições individuais ou para grupos, oferecidos a Empresas, 

Entidades ou Instituições devidamente credenciadas. 

Estabeleça um Convênio com o Instituto Racine e ofereça este benefício a 

seus funcionários ou associados. Consulte-nos! 

O Programa de Monitoria Acadêmica do Instituto Racine, tem como base semelhante programa que iniciou em 
1997, possui regulamento próprio e tem por objetivo contribuir com o desenvolvimento acadêmico, profissional e 
pessoal do Monitor, uma vez que o mesmo exerce um papel complementar em sala de aula, auxiliando no sistema 
de gestão da qualidade dos cursos, contribuindo com o suporte acadêmico e operacional junto a coordenadores, 
docentes e alunos, em todas as suas modalidades, bem como realizando a interface com a Instituição. 

As atividades desempenhadas são previamente definidas pela Instituição e amplamente conhecidas pelo Monitor, 
antes de exercê-las. 

Os Monitores são selecionados por meio de um processo seletivo anual aberto a profissionais, estudantes de 

graduação e de cursos técnicos, sendo que cada curso tem uma especificidade de formação exigida e são 

beneficiados com bolsas de estudo de até 100%. 

 

Etapas do Processo Seletivo 
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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 
 

1. A inscrição no curso é individual e intransferível (Pessoa Física), mesmo que a contratação e pagamento seja efetuado por Pessoa Jurídica. Em caso de Pessoa Jurídica, o curso não poserá ser 

transferido ou compartilhado com outras pessoas não inscritas, sob pena de aplicação de medidas judiciais cabíveis; 

2. Para garantia de vaga e melhores condições de pagamento, inscreva-se antecipadamente; 

3. Os Cursos de Pós-Graduação e Cursos de Aperfeiçoamento são destinados a candidatos diplomados em cursos de graduação, em cursos superiores de tecnologia ou em cursos sequenciais de 

formação específica, reconhecidos pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC). Estudantes que estiverem regularmente matriculados no último período de cursos de graduação ou demais cursos 

superiores poderão inscrever-se para o processo seletivo, porém, somente poderão matricular-se, caso comprovem, até a data de início do curso, a sua conclusão. Estes cursos estão 

compreendidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996);  

4. Os Cursos Intensivos e de Educação Continuada são oferecidos na categoria de cursos livres e são destinados a candidatos graduados, com formação técnica, estudantes de graduação e de 

cursos técnicos ou outros níveis de escolaridade devidamente identificados em cada uma das propostas pedagógicas. Estes cursos estão compreendidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996); 

5. Etapas para inscrição, meios e formas de pagamento: 

a. Verifique qual é a melhor forma de pagamento conforme seu planejamento financeiro: Pagamento à Vista (a Pronto) ou à Prazo (Prestações) conforme a tabela de Investimento do respectivo 

curso; 

b. À Prazo (Prestações): 

i. Inscrição via Internet, Telefone, Whatsapp ou Presencialmente na Sede do Instituto Racine; 

ii. Pagamento da Inscrição e da 1ª Parcela; 

iii. Após a confirmação do pagamento da Inscrição e da 1ª Parcela, os boletos referentes às demais parcelas são enviados por e-mail, obedecendo às condições de inscrição vigentes no 

período e vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês subsequente, para inscrições de pessoas residentes no Brasil, ou por envio de faturas via Paypal para residentes em outros países; 

c. À Vista (A Pronto): 

i. Inscrição via Internet (exclusiva para alguns cursos), Telefone, Skype ou Presencialmente na sede do Instituto Racine; 

ii. Pagamento da Inscrição e do Valor Total do Curso com descontos especiais, obedecendo às condições de inscrição vigentes no período; 

d. É possível optar pelo pagamento do Valor Total do curso por Cartão de Crédito, à Vista ou à Prazo, via Telefone ou Presencialmente na sede do Instituto Racine, obedecendo às condições de 

inscrição vigentes no período; 

e. Proceda a leitura completa do Regulamento Interno dos Programas Educacionais e tenha conhecimentos das principais regras estabelecidas pela instituição; para tal 

acesse o link www.racine.com.br/regulamentointerno; 

6. Para efetivar a matrícula, o inscrito deverá além de efetuar o pagamento dos valores referentes à Inscrição e à 1ª Parcela, aceitar o Termo de Uso - Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais, a Ficha Financeira e o Manual do Aluno, acessando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), área restrita somente a alunos do Instituto Racine, e apresentar a Documentação 

Obrigatória solicitada; 

7. Respeitando a natureza de cada programa educacional, existe uma Documentação Obrigatória, que deve ser entregue pelo aluno antes do início do curso, por e-mail e via correio ou pessoalmente, 

conforme a exigência por tipo de curso. A relação completa de documentos requisitados está disponível no link www.racine.com.br/documentacao; 
 

POLÍTICA DE DESCONTOS 
 

8. Os descontos especiais não são cumulativos e não se aplicam aos valores da Inscrição, sendo concedidos apenas ao valor das parcelas do curso mediante apresentação de comprovante (um tipo 

de documento comprobatório para cada tipo de categoria de desconto); 

9. Descontos, de qualquer natureza, somente são concedidos para pagamento efetuados com até 03 (três) dias de antecedência à data de vencimento das Parcelas; 

10. A política de descontos pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio; 
 

ADIAMENTO, DESISTÊNCIA OU CANCELAMENTO DO CURSO 
 

 

11. A confirmação de realização do curso está condicionada a um número mínimo de 25 inscritos. Em não atingindo este número mínimo, o curso poderá ser adiado ou cancelado. Confirme a 

realização do curso no qual você se inscreveu antes de efetuar a compra de passagens, a reserva de hotel, etc.; 

12. Na hipótese de adiamento do curso, por iniciativa da Instituição, o aluno poderá optar por permanecer ou não no curso. Caso opte por não permanecer no curso, o valor pago será devolvido, 

descontando o valor referente à Inscrição, mediante requerimento expresso do inscrito pelo e-mail da Área Comercial (comercial@racine.com.br); 

13. Na hipótese de desistência do curso, por parte do inscrito em até 10 (dez) dias antes do início das aulas, ficará retido o valor inerente à Inscrição, devido aos custos operacionais/administrativos 

da instituição, sendo o restante do valor pago devolvido; 

14. Na hipótese de desistência do curso, por parte do inscrito entre 09 (nove) dias antes do início das aulas e a data de inicio das aulas, terá o inscrito, direito à devolução dos valores pagos 

descontados os valores de Inscrição e da 1ª Parcela, sendo que esta correspondente ao valor de venda do curso, dividido pelo número de meses de sua realização, informação esta constante na 

Proposta Pedagógica do Curso; 

15. Na hipótese de cancelamento do curso, por iniciativa da Instituição, por insuficiência do número de alunos ou qualquer outro motivo, o valor pago pelo aluno até o momento será devolvido 

integralmente; 
 

LOCAL DAS AULAS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 

 

16. As aulas das Turmas de São Paulo poderão ocorrer na sede do Instituto Racine ou em outro local a ser definido pela Instituição; 

17. O calendário apresentado no ato da inscrição corresponde as datas previstas para a realização das aulas e está sujeito a alterações; 

18. Aulas agendadas aos finais de semana ocorrem independentemente de feriados aos sábados ou domingos. Ocorrendo um feriado durante a semana (de segunda-feira a sexta-feira), somente 

neste dia as aulas serão suspensas, não havendo, portanto, emendas de feriados no Calendário Letivo do Instituto Racine, salvo exceções indicadas; 

19. A Instituição reserva-se no direito de inverter disciplinas, assim como substituir docentes, de acordo com a construção do calendário, respeitando a carga-horária total do curso. Nestes casos, os 

alunos serão informados com antecedência; 

20. A Instituição não se responsabiliza por quaisquer outros valores que eventualmente tenham sido despendidos pelo inscrito, antes da confirmação da realização do curso ou durante o andamento do 

curso, seja a que título for, tais como: passagens aéreas ou rodoviárias, taxas de embarque, combustíveis, pedágios, hospedagens, etc., em virtude do cancelamento ou adiamento do curso; ou 

mesmo devido a mudanças de datas no Calendário de Aulas do curso uma vez este iniciado. 

+55 (11) 3670-3499 +55 (11) 96583-9044 cursos@racine.com.br www.racine.com.br 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://www.racine.com.br/regulamentointerno
http://www.racine.com.br/documentacao

