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Presencial: Os alunos assistem às aulas na sede do 

Instituto em São Paulo (SP). No decorrer do curso 

poderão ser inseridas aulas com transmissão ao vivo em 

sala virtual e aulas gravadas. 

 

Educação a Distância (EaD) - Transmitida ao Vivo: 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 de Produtos e 

Empresas do Setor Industrial de 

Alimentos 
 

O curso tem como objetivo capacitar profissionais para o desempenho de atividades relacionadas à regularização de Empresas do 

Setor Industrial de Alimentos, bem como, de atividades de registro de produtos a partir de uma visão sistêmica que permita a 

discussão das principais legislações e requisitos aplicáveis a este segmento, tais como, regularização de empresas, de produtos e 

rotulagem de alimentos industrializados para comercialização no Brasil e no exterior. 

 

O curso inclui a apresentação e discussão da nova norma sobre rotulagem nutricional dos alimentos embalados,                

a RDC Nº 429 e IN nº 75, de 8 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atividade Prática Prevista 

 

Exercícios Dirigidos 

 

• Terça-feira, das 18h30 às 22h30                 Aulas semanais. 

09 

 

19/Julho/2022 

 

05 meses 

 

68 horas 

 



 

CI_ARPA_SP_T09_Proposta_v.01_20210706  Atualizado em 27/7/2021 às 12:37 Página 2 de 6 

 

 
 

A segurança sanitária dos alimentos ofertados para consumo da população é um dos desafios da Saúde Pública. Assim, a 

comprovação pré-mercado da segurança de uso de determinados alimentos e ingredientes é uma exigência legal, estabelecida pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com objetivo de proteger a saúde da população e reduzir os riscos associados 

ao consumo desses produtos, em resposta às constantes inovações tecnológicas e ao aumento do comércio internacional. 

A regulamentação de alimentos no Brasil é complexa, pois é regida por diferentes órgãos governamentais, além de ser fundamental 

para a entrega de produtos seguros para um número muito grande e diversificado de consumidores. Portanto, todo alimento 

destinado ao consumo humano é objeto da ação de controle e fiscalização pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e, em 

decorrência disto, os estabelecimentos destinados a industrializar, armazenar e distribuir produtos alimentícios industrializados 

estão submetidos às regras estabelecidas pela ANVISA para o seu funcionamento.  

A Indústria de Alimentos tem tido uma performance de faturamento anual acima do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, sendo 

um importante gerador de empregos no Brasil. Contudo, para inserir-se neste mercado, o profissional precisa estar bem preparado 

para atuar na interpretação e na aplicação das normas vigentes, tanto no que tange a regularização das empresas e registro de 

produtos quanto a questões relacionadas à Cadeia Produtiva e Logística dos Produtos Alimentícios. 

 

 

 

Profissionais que atuam ou pretendam atuar com assuntos regulatórios do setor industrial de alimentos (indústrias, armazéns, 

distribuidores, transportadores e operadores logísticos), tais como Engenheiros Químicos, Engenheiros de Alimentos, Médicos 

Veterinários, Nutricionistas, Farmacêuticos, Biomédicos, Empresários, Gestores, Consultores entre outros profissionais que 

desejam saber mais sobre este tema. É, também, indicado a docentes e estudantes dos cursos de graduação das áreas citadas. 

 

 
 

Ao término do curso, o profissional será capaz de: 

▪ Reconhecer as normas, os regulamentos e as estratégias sanitárias aplicadas aos produtos alimentícios; 

▪ Orientar e cumprir os requisitos necessários para a regularização de empresas do setor de alimentos; 

▪ Compreender os requisitos normativos e técnicos relacionados à fabricação e à cadeia logística de alimentos; 

▪ Compreender os requisitos para a fabricação, armazenagem e distribuição de alimentos baseada nos critérios de Boas 

Práticas; 

▪ Compreender a importância da análise de risco para a segurança dos alimentos industrializados e executar 

procedimentos de cadastramento, registro, classificação de risco sanitário, entre outros; 

▪ Orientar e cumprir os requisitos para rotulagem, de modo que esta seja adequada às exigências legais do Brasil, do 

Mercado Americano e do Mercado Europeu; 

▪ Atuar na solução de intercorrências que possam surgir durante o processo de registro e de regularização de empresas e 

de produtos alimentícios. 
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Regularização no Pré e Pós-Mercado: A Vigilância Sanitária e o Conceito de Segurança Alimentar; Regulamentação de 

Alimentos e Legislação Sanitária Relacionada a Alimentos no Brasil; Competências dos Órgãos Governamentais – 

Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde; Manual de Boas Práticas de Fabricação; Determinação do Prazo de 

Validade; Recall. 

8h 

Regularização de Empresas do Setor Industrial de Alimentos: Licença de Funcionamento para Indústrias Alimentícias, 

Importadoras, Distribuidoras, Armazenadoras e Transportadora de Alimentos; Renovação da Licença de Funcionamento; 

Alteração/Ampliação/Redução de Atividades na Licença de Funcionamento; Alterações nas Licenças de Funcionamento: 

Razão Social, Responsável Técnico, Responsável Legal, Mudanças de Endereço.  

8h 

Regularização de Produtos Alimentícios: Aditivos Alimentares e Coadjuvantes de Tecnologia; Registro: Fluxo, 

Categorias de Alimentos, Documentação, Peticionamento, Acompanhamento, Análise Técnica e Validade. Isenção de 

Registro: Fluxo, Categorias de Alimentos, Comunicado de Início de Fabricação e Inspeção; Peticionamento de Aditivos e 

Novos Alimentos; Inclusão e Extensão do Uso de Aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia; Novos Alimentos e Ingredientes. 

16h 

Regulamentação de Rotulagem de Produtos Alimentícios: Definições e Princípios Gerais da Informação em Rótulos; 

Requisitos Gerais Relativos à Informação e às Responsabilidades das Empresas; Informações Obrigatórias e Voluntárias; 

Rotulagem Nutricional dos Alimentos Embalados (RDC Nº 429 e IN nº 75, de 8 de outubro de 2020). 

12h 

Regulamentação de Suplementos Alimentares: Conceito e Aspectos envolvendo sua Segurança; Normas Vigentes no 

Brasil. 
8h 

Rotulagem de Alimentos para Exportação ao Mercado Americano: Introdução ao Mercado Norte Americano de 

Alimentos Industrializados; Aspectos Fundamentais da Regulamentação de Rotulagem de Alimentos no Mercado Norte 

Americano. 

4h 

Rotulagem de Alimentos para Exportação ao Mercado Europeu: Introdução ao Mercado da União Europeia (EU) de 

Alimentos Industrializados; Aspectos Fundamentais da Regulamentação de Rotulagem de Alimentos na EU. 
4h 

Atividade de Fixação do Conhecimento: Exercícios Dirigidos 8h 

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. 68h 

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. 

 

 
 
Exercícios voltados a preparar o profissional para conduzir o processo para abertura de empresas (Documentação Legal); para a 

elaboração de dossiê de registro de produtos (Peticionamento) e para a Notificação de Eventos Adversos e Desvios de Qualidade 

aos órgãos competentes. 

 

 
 

Maria Eugênia Carvalhaes Cury 

Farmacêutica, graduada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP). 

Mestre em Educação do Ensino Superior pela Faculdade de Educação da PUCCAMP. Especialista em Planejamento e 

Gerenciamento em Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da PUCCAMP. Especialista em Atenção Farmacêutica – Formação 

em Farmácia Clínica pelo Instituto Racine. Possui quinze (15) anos de experiência em docência, atuando como professora e 

Coordenadora do Curso de Ciências Farmacêuticas da PUCCAMP, cinco (05) anos como farmacêutica da Secretaria de Saúde da 

Prefeitura de São Paulo, sete (07) anos como Gerente Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). É Assessora Técnica do Conselho Nacional de Saúde e atua como 

Coordenadora de Cursos e no Desenvolvimento de Projetos Educacionais no Instituto Racine. 
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Os professores que integram o corpo docente dos cursos do Instituto Racine de Educação Superior são titulados e/ou 

qualificados, congregando competências técnicas e humanistas à visão sistêmica das perspectivas socioambientais e 

mercadológicas das áreas em que atuam. São doutores, mestres, especialistas e/ou docentes com vasta experiência profissional. 

 

 
 

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. 

 

 

 

CI ARPA (Turma 09) INSCRIÇÃO NACIONAL (BRASIL) 

Início: 19/jul/2022 Inscrição: R$ 50,00      •       Valor Base do Curso: R$ 2.690,00 

05 meses • 68h 

 À Vista (10%) À Prazo (Boleto) À Prazo (Cartão de Crédito) 
Presencial (São Paulo/SP) ou 
Educação a Distância (EaD) – 

Transmiitida ao Vivo 

Profissional 
R$ 2.471,00  04 x R$ 672,50 Até 07 x R$ 391,43 (sem juros) 

(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. à Inscrição) Valor Total à Prazo: R$ 2.690,00 
(À 1ª parcela acrescentar o valor de R$ 

50,00 ref. à Inscrição) 

Valor Total à Prazo: R$ 2.740,00 
(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. 

 

CI ARPA (Turma 09) INSCRIÇÃO INTERNACIONAL 

05 meses • 68h (2022) 

Inscrição Valor do Curso 

À Vista / A Pronto 

Parcelas / Prestações Presencial (São Paulo/SP) ou Educação a 
Distância (EaD) - Transmitida Ao Vivo (10% de Desconto + Inscrição) 

USD USD 16,00 USD 879,00 USD 807,10 Em até: 5 x USD 179 

EUR EUR 15,00  EUR 791,00  EUR 726,90 Em até: 5 x EUR 161,2 
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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 

 

 
 

 

O Instituto Racine estabelece convênios e protocolos com empresas, instituições, Órgãos Públicos, entidades 

profissionais e empresariais para oferecimento de bolsas de estudos e benefícios exclusivos. Consulte-nos! 
 

 

Etapas do Processo Seletivo 

 
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%. 
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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

