
 

TREINAMENTO EM ANÁLISE 

SENSORIAL DE ALIMENTOS  

MÉTODOS DISCRIMINATIVOS 
 

 

 

 

 



 

MINISTRADO POR: 
 

Silvia Deboni Dutcosky – About Solution (www.aboutsolution.com.br) 
Doutora em Ciência de Alimentos, profissional com mais de 27 anos de experiência na 
área de desenvolvimento de produtos e processos para a indústria alimentícia. Seu 
diferencial está na experiência múltipla nas áreas de gestão corporativa, técnica, 
industrial e acadêmica. Especialista em cereais, alimentos funcionais e dietéticos e na 
ciência sensorial e do consumidor. Gerenciou equipes de P&D e projetos de inovação, 
integrados com marketing e estudos com consumidores. Prestou consultoria técnica 
para 16 empresas, participou da implantação de algumas delas e já lançou mais de 40 
produtos no mercado. Estruturou e implantou o curso de Engenharia de Alimentos da 
PUCPR. Criou e estruturou o primeiro curso de Pós-Graduação no Brasil em 
Desenvolvimento de Novos Produtos Alimentícios, em 2002. Autora do livro ANÁLISE 
SENSORIAL DE ALIMENTOS, 4a edição 2013. Coordenadora da Comissão Especial de 
Análise Sensorial ABNT CEE 174. Integrante do comitê local de organização do 
Pangborn 2013. 
 
DATAS E HORÁRIOS: 
27 e 28 de agosto de 2014, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas 
Total: 16 horas 
 
LOCAL:  Campo Mourão - PR 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR-CM) 



Câmpus Campo Mourão 
Via Rosalina Maria dos Santos, 1233 – Área Urbanizada – Campo Mourão – PR 
 
INVESTIMENTO 

R$ 300,00 por participante. Os inscritos receberão apostila com o material do curso e 

certificado de participação. 

 

INSCRIÇÕES: 
 

 Preencher o formulário disponível em: 

o https://docs.google.com/forms/d/1UloCKNFgjNqan65fI_DeO-

EGJh_iV_qi7FbCAE2JBsg/viewform?usp=send_form 

 

 Depositar o valor da inscrição na Caixa Econômica Federal (104), agência 0386-4, c/c 

3623-9, operação 003 (pessoa jurídica). 

 

 Enviar o comprovante de depósito para um dos e-mails indicados acima para a 
validação da até o dia 25/07/2014. 

 
 Serão ofertadas apenas 20 vagas e o curso será confirmado após o fechamento da 

turma. 
 
INFORMAÇÕES: 
 
Fone: (44) 3518-1477 com Evandro ou (44) 3518-1430 com Renata 
 
E-mail: ebona@utfpr.edu.br ou renata@utfpr.edu.br 
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