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volta com força total 
trazendo novidades, 
tendências, soluções 
tecnológicas e mais 
conteúdo técnico.

Por Luiz Souza, com colaboração da Ascom/Epamig

Depois de 2 anos, o evento interrompido pela pandemia da Covid 19, retorna com 
atividades presenciais no Expominas e no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, em 
Juiz de Fora. O Congresso Nacional de Laticínios terá programação híbrida, com pos-
sibilidade de participação online nas palestras. Principal evento do setor da indústria 
láctea, bastante esperado, ele reúne 5 eventos simultâneos onde o laticinista, demais 
profissionais e pesquisadores, poderão conferir as tendências, trocar ideias, estabe-
lecer contatos com as empresas fornecedoras de diversos segmentos na Expomaq, 
absorver mais conhecimento técnico nas palestras científicas do Congresso de Laticí-
nos, nos cursos  e degustar os produtos lácteos que concorrem a prêmios  na Expolac.  
Sebastião Tavares de Rezende – Chefe-geral da EPAMIG ILCT -, apresenta as novida-
des do evento, discorre sobre o perfil profissional do laticinista, a mudança do curso 
técnico para graduação superior e os projetos desenvolvidos em parceria com as em-
presas e outras instituições de pesquisa e ensino

Sebastião Tavares assumiu a chefia da EPAMIG 
ILCT em 31 de janeiro de 2020. Doutor em Biolo-
gia Molecular, é professor titular do Departamento 
de Bioquímica e Biologia Molecular da Universida-
de Federal de Viçosa (UFV). Na instituição, ocupou 
também o cargo de pró-reitor de Planejamento e 
Orçamento.

Revista iL – Indústria de Laticínios (RiL) - A 
Minas Láctea voltou a ser presencial, após 
dois anos. Quais  expectativas são esperadas?

 Sebastiao Rezende (SR) - Após dois anos 
de ausência, devido a implementação de protoco-
los sanitários para conter a expansão da Covid-19, 
retornamos, presencialmente, nos dias 12, 13 e 14 
de julho com a realização do Congresso Nacional 
de Laticínios (CNL), Semana do Laticinista (SL), Ex-
posição de Máquinas, Equipamentos, Embalagens e 
Insumos para a Indústria Laticinista (Expomaq), Ex-
posição de Produtos Lácteos (Expolac) e Concurso 
Nacional de Produtos Lácteos.

Preparamos uma programação de altíssima qua-
lidade técnica com presença de diversos especia-
listas que vão debater com pesquisadores, profes-
sores, estudantes, representantes da indústria de 
laticínios, produtores e interessados que atuam no 
processamento do leite e derivados. Também será 
possível participar remotamente, pois implementa-
mos inscrições para aqueles que queiram participar, 
em tempo real, de qualquer lugar do país ou do ex-
terior, da programação do 35º Congresso Nacional 
de Laticínios.

RiL - O quê o visitante encontrará no Minas 
Láctea?

 SR - O Minas Láctea engloba cinco grandes 
eventos do setor laticinista na América Latina, sen-

do: CNL, Semana do Laticinista (SL), Expomaq, Ex-
polac e Concurso Nacional de Produtos Lácteos.

O 35º Congresso Nacional de Laticínios e 41ª Se-
mana Laticinista serão realizados no Instituto de 
Laticínios Cândido Tostes (ILCT), nos dias 12,13 e 14 
de julho, das 8h às 12h40. O tema central é Susten-
tabilidade na cadeia de lácteos: avanços, tendên-
cias e desafios.  Os palestrantes já confirmados no 
CNL e na Semana Laticinista podem ser consulta-
dos no site https://minaslactea.com.br. Lá é possível 
acessar a programação dos minicursos e palestras, 
instruções sobre inscrições de trabalhos científicos.

A programação científica está completa, totali-
zando 14 palestras e 13 minicursos, com especialis-
tas em pesquisas e tecnologias em leite e derivados. 

No dia 13, às 8h, será realizado a entrega do 
Prêmio Cândido Tostes Fermentech 2022 para os 
melhores trabalhos científicos submetidos ao CNL 
e, das 12h às 12h40, teremos mesa-redonda para 
discutir o tema central do evento, com os últimos 
três palestrantes do dia.

O Minas Láctea é momento de muito aprendizado 
e excelente oportunidade para os laticinistas troca-
rem ideias, experiências e conhecerem novas tecno-
logias e tendências. 

RiL - Quais são as novidades dos eventos 
para esse ano?

 SR - A novidade desta edição é que o 35º Con-
gresso Nacional de Laticínios e a 41ª Semana Lati-
cinista terão a primeira edição em dois formatos, 
online e presencial, permitindo a participação de 
pessoas de qualquer lugar do mundo.

A inscrição presencial, dará acesso às palestras 
no auditório, às sessões de pôsteres e ao milk bre-
ak nos três dias do evento, porém sem acesso às 
palestras de forma online. As  inscrições para o 
formato on-line não terão acesso às dependências 
da EPAMIG ILCT em nenhum dia do evento e nem 
permitirão submissão de trabalhos. 

No site estão disponíveis datas dos lotes e/ou 
combos.

Adicionalmente, esse ano o Minas láctea 2022 
terá como grande novidade o 1° Prêmio de Inova-
ção Tecnológica - Expomaq/Minas Láctea/EPAMIG/
Instituto de Laticínios Cândido Tostes -, que premia-

“O Minas Láctea é momento 
de muito aprendizado e excelente 
oportunidade para os laticinistas 

trocarem ideias, experiências 
e conhecerem novas tecnologias 

e tendências”

Minas Láctea



ENTREVISTA

iL 151  iL 151

1110

rá em duas categorias de inovação os participantes 
da Expomaq: equipamentos/embalagens e ingre-
dientes. Será uma ótima oportunidade para as em-
presas se destacarem e mostrarem suas inovações 
para todo o setor laticinista.

O Concurso Nacional de Produtos Lácteos ganhou 
novas categorias: Produtor Inovador, que substituiu 
o Destaque Especial, e a estreante queijo cottage.

Além da tradicional vitrine de lácteos, a Expolac 
contará, mais uma vez, com estandes especiais, 
nos quais os laticínios poderão expor e vender 
seus produtos. 

RiL - Qual é a previsão de número de visi-
tantes e de volume de negócios dos exposi-
tores?

 SR - A expectativa da coordenação do Minas 
Láctea 2022 é de superar a média de 12 mil visi-
tantes das últimas edições. O volume de negócios 
é uma projeção, mas, assim como na Expocafé (re-
alizada pela EPAMIG, no último mês de maio), a 
expectativa é manter o que alcançamos na última 
edição, com mais de 200 milhões em negócios rea-
lizados e prospectados.

RiL - Com mais de 85 anos, o ILCT  é refe-
rência nacional no ensino do curso de técni-
co em laticínios. Qual o perfil do profissional 
técnico que a indústria de laticínios busca? 

 SR - O projeto pedagógico do Curso contempla 
a formação de um profissional apto a desenvolver, 
de forma plena e inovadora, atividades na área de 
laticínios, com sólida formação acadêmica e habi-
lidades fundamentais para o exercício profissional 
e da cidadania. O curso pretende formar egressos 
com perfis de permanente busca pelo conhecimen-
to, como também propiciar às indústrias de bene-

ficiamento, industrialização e conservação de leite 
e derivados e instituições de ensino e pesquisa, 
pessoal com capacidade de promover mudanças e 
inovações, fundamentadas na visão multidiscipli-
nar, respeitando as questões sociais, ambientais e 
a viabilidade econômica. O egresso terá formação 
específica para gestão de processos de produção 
de bens e serviços; desenvolvimento da capacidade 
empreendedora; aplicação e desenvolvimento de 
pesquisa e inovação tecnológica; difusão de tec-
nologias; e manutenção das suas competências em 
sintonia com o mundo do trabalho.

RiL - O curso técnico pode tornar-se de ní-
vel superior? 

 SR - Sim. O Curso de Graduação em Tecnolo-
gia de Laticínios da EPAMIG - Instituto de Laticínios 
Cândido Tostes foi credenciado e autorizado pela 
Secretária de Educação e pelo Conselho Estadual de 
Educação de Minas Geras. Neste momento, estão 
abertas as inscrições para processo seletivo 2022 
que constituirá a primeira turma do Curso de Gra-
duação em Tecnologias de Laticínios. 

Com o credenciamento e a autorização da Ins-
tituição  para o oferecimento do Curso de Gradu-
ação, iniciamos diversas adaptações na estrutura 
física dos prédios visando melhorar qualidade das 
aulas teóricas, laboratoriais e os serviços adminis-
trativos. Estamos reformando, revitalizando e adap-
tando salas de aulas e laboratórios e adquirindo 
novos equipamentos para garantir a qualidade do 
ensino oferecido.  

Contratamos docentes que irão atuar em discipli-
nas específicas da área de processamento de leite e 
derivados bem como pessoal para atuar na produ-
ção de material didático-pedagógico como audiovi-
suais e materiais impressos para melhorar o ensino 
e aprendizagem.

Também estamos adquirindo novos equipamentos 
para a Fábrica Escola que irão proporcionar o ofere-
cimento de práticas mais atualizadas e sustentáveis 
como menores consumo de água e energia elétrica.   

( Nota da RiL – Veja mais informações sobre o 
curso superior nos seguintes links:

https://epamig.wordpress.com/2022/05/26/ins-
cricoes-para-o-processo-dos-cursos-de-tecnologia-

-da-epamig- comecam- no- dia-30-de-maio/ 
https://epamig.wordpress.com/2021/12/07/epa-

mig-vai-oferecer-cursos-superiores-de-tecnologia-
-a-partir-de-2022/ )

RiL - Em termos de pesquisa, quais projetos 
estão em desenvolvimento? Há parcerias com 
universidades e empresas do setor lácteo?

 SR - A EPAMIG lidera, junto a outras instituições 
de pesquisa e de ensino do Estado, o projeto de 
formatação da Rede Mineira de Queijos Artesanais. 

A proposta é racionalizar recursos e estrutura 
laboratorial para desenvolver soluções tecnológi-
cas para a cadeia produtiva de queijos artesanais 
e deste modo atender produtores, associações, 
extensionistas e fiscais sanitários em demandas de 
agregação de valor e de garantia da segurança do 
alimento, e demais necessidades. Participam dessa 
fase, além da EPAMIG, a Embrapa Gado de Leite e 
a Universidade Federal de Juiz de Fora, instituições 
que compõem o mestrado profissional em Ciência 
e Tecnologia do Leite e Derivados. Também parti-
ciparam outras instituições como as Universidades 
Federais de Minas Gerais, de Lavras, de Viçosa, 
de São João del-Rei , dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri e de Uberlândia; os institutos federais, IF 
Sudeste Rio Pomba e IFMG Bambuí; a Unimontes e 
a PUC-Minas. 

Trabalhamos em conjunto com a Emater-MG e 
com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), 
instituições que compõem o Sistema Agricultura de 
Minas Gerais e temos também parcerias com ICTs 
de outros estados.

 (nota da RiL – Veja o artigo sobre o programa 
de pesquisa nas próximas páginas).

 RiL - Como a indústria fornecedora dos 
laticínios, que é a base de expositores da 
Expomaq, pode fazer para participar de al-
gum projeto?

 SR - Nos últimos anos, o Instituto tem desen-
volvido projetos em parceria com empresas para 
validação de ingredientes e tecnologias para a in-
dústria de laticínios que possuem impacto direto na 
melhoria de produtos e processos, são projetos em 
diversas linhas de pesquisa. Em parceria com outras 
instituições, foram executadas pesquisas que leva-
ram à implementação de programas de boas práti-
cas de produção de leite, de processo de higieniza-
ção, desenvolvimento de novos produtos e gestão 
ambiental, dentre outros. As demandas podem ser 
enviadas para a o endereço epamigilct@epamig.br.

RiL - Há previsão de o evento voltar a ser 
anual?

 SR - Considerando que o Minas Láctea é um 
evento importante para o setor lácteo e que agre-
ga conhecimento, fortalecendo a cadeia produtiva 
de leite e derivados, principalmente em um cenário 
onde as empresas precisam se reinventar na busca 
de produtividade e eficiência, a Epamig/ILCT está 
atenta para as demandas do mercado. Claro que 
essa decisão não poderá ser tomada sem ouvir nos-
sos parceiros, pesquisadores e público visitante. O 
planejamento é realizar um debate com os envolvi-
dos durante a realização do Minas Láctea  para que 
a decisão mais assertiva seja tomada.

“Nos últimos anos o Instituto 
tem desenvolvido projetos 

com empresas para validação 
de ingredientes e tecnologias 
para a indústria de laticínios”

“O curso pretende formar 
egressos com perfis de 
permanente busca por 

conhecimento e capacidade de 
promover mudanças e inovações”


