
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver ou aprimorar habilidades para 

boas práticas de fabricação, segurança no 

trabalho e gestão de negócio de panificação 

tendo como referências os princípios da 

segurança alimentar e nutricional. 

O curso tem duração de 15 semanas, contabilizando 

60 horas.  Os alunos poderão realizar o estudo no 

horário que lhes for mais conveniente. 

O mais importante é que disponha de 

aproximadamente 4 horas semanais para a realização 

das atividades. 

A cada semana será disponibilizado um texto e, a 

partir deste, solicitado o desenvolvimento de uma 

tarefa, que poderá ser prática ou teórica. 

O resultado da tarefa será postado na internet pelo 

aluno. Serão realizados no mínimo dois encontros 

presenciais: o primeiro para cadastro e aprendizado 

sobre o funcionamento da plataforma moodle na 

internet e o segundo para o encerramento e avaliação 

final do curso. 

A UNESP, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, 

emitirá certificados aos alunos que cumprirem ao 

menos 70% das atividades e obtiverem conceito igual 

ou superior a C, numa escala de A até E. 

O curso é destinado aos proprietários e funcionários 

de estabelecimentos de panificação, com 

possibilidade de participação de funcionários da 

vigilância sanitária e de outros estabelecimentos de 

alimentação. Recomenda-se a participação conjunta 

de um proprietário e um funcionário do mesmo 

estabelecimento. 

Pré-requisitos: É fundamental que o aluno do 

INTERANUTRI tenha acesso à internet no local de 

trabalho ou em casa e disponha de aproximadamente 

4 horas por semana para a realização das tarefas. 

É necessário que o aluno tenha conhecimento 

elementar das ferramentas da internet (ou esforço 

extra para aprender). A formação recomendada é o 

segundo grau. Para a inscrição o aluno deve dispor de 

e-mail pessoal. 

O interessado deve buscar informação no 

próprio município ou no site da Rede-SANS, 

clicando em EAD: www.redesans.com.br ou pelo 

e-mail: redesans@redesans.com.br 

Período de divulgação e inscrição: 18/06 à 18/07 

Período de duração do curso: 13/08 à 24/11 

Vagas limitadas! 

http://www.redesans.com.br/

