
Pós-Graduação em Análises laboratoriais em Alimentos e Bebidas

Docentes Mini currículos

Leania M. Fabbi

Mestre em Gestão Integrada: Qualidade, Prevenção e Meio
Ambiente pela FUNIBER; Especialista em Engenharia da
Qualidade pela SOCIESC; Especialista em Diagnóstico
Ambiental e Recuperação de Áreas Degradadas pela
UNOCHAPECÓ. Graduada em Ciências Biológicas pela
Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC. Foi
coordenadora de metrologia nos Laboratórios de Análises de
Alimentos, Águas, Efluentes e Bebidas, setores de Microbiologia,
Físico-químico e Provedor de Ensaios de Proficiência do Instituto
SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, localizado em
Chapecó/SC, de 2014 a 2019. Atua como Consultora de Serviços
Técnicos Especializados e Auditora de Sistemas de Gestão da
Qualidade, na implantação de SGQ, das normas ISO/IEC 17025,
desde 2003 e ISO 9001. Experiência em SGQ nas áreas de
alimentos, águas e efluentes (incluindo amostragem),
ecotoxicologia, madeira e laboratório de calibração.

Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/7721157412091715
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/leania-fabbi-7198a7a7/

Joseane Cristina Bassani

Mestre em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos
pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR/Pato
Branco-PR. Especialista em Ciência e Tecnologia de Alimentos e
graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade do
Estado de Santa Catarina - UDESC. Atua como Consultora de
Serviços Técnicos Especializados no SENAI Chapecó/SC, como
coordenadora, responsável técnica e gerente da qualidade
substituta do Provedor de Ensaios de Proficiência e Produtor de
Materiais de Referência. Tem experiência como responsável
técnica substituta em laboratório de análises Físico-químicas em
alimentos e águas e realização de auditorias internas. Atua como
docente na Pós-Graduação da Faculdade SENAI Chapecó.

Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/6610334368730273
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/joseane-bassani-7647871a7/

Gerson Luis Bassani

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.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2775415770265367
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Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gerson-bassani-a768a448/

Luana Tombini Decol

Possui graduação em Nutrição pela Universidade Federal de
Pelotas (2009), mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos
pela Universidade Federal de Pelotas (2013) e doutorado em
Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (2018), com estágio de Doutorado Sanduíche
no “Centro de Edafologia y Biologia Aplicada del Segura” –
CEBAS/CSIC, Murcia, Espanha. No ano de 2019 atuou como
docente na Universidade Comunitária da Região de Chapecó nos
cursos de Nutrição e Gastronomia. Desde 2018, atua no Instituto
Senai de Tecnologia de Alimentos e Bebidas como técnica de
laboratório especialista em microbiologia no Provedor de Ensaio
de Proficiência. Possui conhecimento avançado nas áreas de
controle de qualidade e análises microbiológicas de alimentos
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3293752295514548
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/luana-tombini-decol-335720149/

Elisa Sonza

Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade
do Estado de Santa Catarina (UDESC). Possui graduação em
Tecnologia em Alimentos - Faculdade SENAI (2006), MBA em
Engenharia de Produção pela UCEFF (2014). Atualmente é
Coordenadora da Graduação Tecnológica em 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.

Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/3697242529083558
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/elisa-sonza-54942a42/

Denise Wentz Forte

Possui graduação em Psicologia pela UNOCHAPECÓ e
especialização em 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.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9080370796217654
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/denise-forte-475bb626/

Fabiana Della Betta

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
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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.

Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/4986119326652707
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/fabiana-della-betta-8167a51a7/

Josiane Kilian

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

Maicon Rodrigo Zangalli

Possui graduação em Engenharia de Alimentos com
especialização em Engenharia de Produção pela Universidade
do Oeste de Santa Catarina (2014). Atualmente mantém vínculo
empregatício com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
realizando implantação, validação e execução de ensaios
instrumentais em alimentos e bebidas. Tem experiência na área
de Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando principalmente
nos seguintes temas: análises laboratoriais, pesquisa de
compostos bioativos e controle de qualidade na indústria de
alimentos. Atua como docente da Faculdade SENAI Chapecó.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8398595147536300
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/maicon-zangalli-991aa432/

Karine Lena Meneghetti

Graduação em Biomedicina (2010) pela Universidade Luterana
do Brasil (ULBRA), mestrado (2014) e doutorado (2018) em
Microbiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Especialista (2021) em Análises Clínicas e
Moleculares pela Universidade Comunitária da Região de
Chapecó (UNOCHAPECÓ). Laboratorista do Laboratório de
Análises de Alimentos - LANAL Microbiologia SENAI/SC
(2019/2020). Responsável Técnica do Laboratório de Biologia
Molecular do SENAI Chapecó (2020/2021). Atualmente
Pesquisadora do IST Alimentos e Bebidas e ISI Sistemas
Embarcados - SENAI/SC, com foco em desenvolvimento e
inovação voltados para área de alimentos, biodiversidade e
bioeconomia. Docente da disciplina Análises Microbiológicas de
Alimentos da Pós-graduação Lato Sensu em Análises de
Alimentos - UNOCHAPECÓ (2019). Docente da Disciplina
Biologia molecular e rastreabilidade na cadeia produtiva de
alimentos da Pós-Graduação em Análises Laboratoriais em
Alimentos e Bebidas Faculdade SENAI (2021/2022).
Pesquisadora das áreas de microbiologia e biologia molecular.
Com experiência na área de bacteriologia e micologia.
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Conhecimentos na pesquisa, contagem e identificação de
microrganismos a partir de amostras clínicas e ambientais;
avaliação da qualidade microbiológica de ambientes; tipificação
molecular de microrganismos, identificação e detecção molecular
de mecanismos de resistência bacteriana; análise de formação
de biofilmes bacterianos; estudo de persisters cells e peptídeos
antimicrobianos.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9576604690464916
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/karine-lena-meneghetti-msc-phd-62323043/

Sthéfani Cunha

Graduação em Biomedicina com habilitação em Patologia Clínica pela
Faculdade de Ciências Aplicadas (2016). Pós-graduada em
Hematologia pela Faculdade Pequeno Príncipe (2019). Pós-graduanda
em Biologia Molecular Aplicada à Biotecnologia pela Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Docente da Disciplina Biologia
molecular e rastreabilidade na cadeia produtiva de alimentos da
Pós-Graduação em Análises Laboratoriais em Alimentos e Bebidas
Faculdade SENAI (2021). Atualmente Responsável Técnica Substituta
no Laboratório de Biologia Molecular do SENAI Chapecó. Com
conhecimentos da área de microbiologia e biologia molecular.
Experiência em gestão de qualidade laboratorial.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9056010303221950
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/sth%C3%A9fani-cunha-962252163/
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