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Cetea inaugura os seus cursos on-line, bate 
recorde de público e programa os próximos 

eventos do novo semestre 
 
O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital – 
Apta), da Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, é 
reconhecido nacionalmente e internacional-
mente pelo seu potencial técnico nas áreas de 
alimentos e embalagens e pela equipe de 
pesquisadores altamente qualificados por 
renomados pesquisadores. Com isso, 
anualmente divulga-se um calendário de 
eventos, dividido pelas áreas de atuação de 
cada centro do instituto, visando sempre o 
aprimoramento àqueles que farão uso dos cursos.  
 
Em busca contínua por novidades e expertise, o 
Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) 
estudava há alguns anos o lançamento de seus 
cursos na modalidade on-line, mantendo o 
compromisso de sempre exercer o seu trabalho 
com alto grau de qualidade técnica.  Após o novo 
momento do mercado em âmbito nacional, e até 
mesmo global, observou-se que esse era o momento ideal para tirar o projeto do papel e torná-lo 
possível. E assim, sendo pioneiro dentro do instituto, o Cetea lançou os seus primeiros eventos on-
line.  
 
Visando atender a cadeia de embalagens em resposta à demanda identificada anteriormente, 
foram oferecidos dois cursos on-line, em duas semanas consecutivas do mês de junho. Dessa 
maneira, os eventos trouxeram abordagem tanto para os profissionais que atuam diretamente 
com embalagens plásticas quanto para aqueles que atuam com celulósicas.  
 
Com mais de cento e cinquenta (150) acessos disponibilizados, o primeiro evento a marcar 
presença no Ital e no Cetea foi o de Embalagens Plásticas – Materiais e Propriedades. Durante 
cinco (5) manhãs seguidas, com aulas on-line e todo corpo técnico presente para o auxílio de 
dúvidas e sugestões, os participantes puderam agregar valor a seus currículos, além de 
aprimorarem os seus conhecimentos, enriquecendo a cadeira mercadológica.  
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Os aprendizados não pararam por aí, após quatro (4) dias do término do curso de Embalagens 
Plásticas, parte do grupo que atua no tema legislação de embalagem para contato com alimentos 
marcou presença e realizou mais um evento on-line, sendo esse o de Regulamentos da Anvisa 
sobre Embalagens e Materiais Celulósicos. O desafio foi grande, mas o cumprimento do 
compromisso e a satisfação final do público foi certeira. Em um modelo mais intimista, este curso 
se deu em duas (2) manhãs seguidas, trazendo desde assuntos relacionados à segurança, até 
como elaborar um certificado de conformidade. 
 
Agora, visando o novo semestre que acaba de ser iniciado, o Centro de Tecnologia de Embalagem 
(Cetea) prepara todo o seu novo calendário. De antemão, tenha a certeza de que todos os eventos 
previstos anteriormente, com exceção a Conferência da Tappi, acontecerão ainda este ano, mas 
dentro do “novo normal”, prezando sempre a qualidade técnica. Caso queira acompanhar o 
calendário, o link para acesso encontra-se aqui: https://ital.agricultura.sp.gov.br/cetea/eventos. 
 
A equipe do Cetea deseja a você uma excelente leitura e espera que os artigos possam agregar os 
seus conhecimentos.  
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