O FDA oferece esta tradução como um serviço para um grande público internacional. Esperamos que você a ache útil. Embora a agência tenha tentado obter uma tradução o mais
fiel possível à versão em inglês, reconhecemos que a versão traduzida pode não ser tão precisa, clara ou completa quanto a versão original. A versão oficial deste documento é a
versão em inglês.

Sobre a FSPCA
A Aliança de Controles Preventivos de Segurança dos Alimentos (Food Safety Preventive Controls Alliance - FSPCA)
é uma associação público-privada criada pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug
Administration - FDA) dos EUA e o Instituto de Illinois de Tecnologia para Segurança e Saúde de Alimentos (Institute for
Food Safety and Health - IFSH).
A principal missão da FSPCA é apoiar a produção de alimentos seguros através do desenvolvimento e fornecimento de
um currículo central, conduzindo treinamento e apoiando uma rede de assistência técnica* e programas de alcance
que ajudarão a indústria de alimentos para humanos e de alimentos para animais a cumprir com os regulamentos dos
Controles Preventivos.

Associações Internacionais
As partes interessadas públicas e privadas que colaboram com a FSPCA se beneficiarão em ter acesso a informações
que podem as ajudar a cumprir com os regulamentos e produzir alimentos seguros. O acesso ao mercado é um benefício
adicional.
As Organizações internacionais dos setores público e privado são encorajadas a participar da FSPCA de maneira a
fornecer assistência e treinamento a empresas em suas regiões. A FSPCA se empenha em apoiar centros internacionais
que fornecem treinamento e assistência técnica.

Envolva-se
A FSPCA é engajada em esforços para fornecer recursos
para que as partes interessadas utilizem a fim de atender
aos requerimentos das regras de Controles Preventivos de
Alimentos para Humanos e Animais sob a FSMA.
Participe: Entre em um dos subcomitês ou Grupos de
Trabalho da FSPCA do seu interesse.
Subcomitê Editorial

Subcomitê de
Continuação

Subcomitê de
Alimentos para
Animais
Grupos de Trabalho

Subcomitê
Internacional

Torne-se um Instrutor Líder da FSPCA: A FSPCA oferece
cursos de treinamento a treinadores para que instrutores
independentes conquistem as habilidades necessárias
para fornecer o treinamento padronizado. Se inscreva
online em www.iit.edu/ifsh/alliance e clique no botão
“Apply to become an FSPCA Lead Instructor” (Inscreva-se
para tornar-se um Instrutor Líder da FSPCA).

Entre para a Rede de Assistência Técnica: Recursos
(especialistas) disponíveis à indústria (com ênfase em
empresas de médio e pequeno porte de alimentos para
humanos e para animais) para fornecer informações
específicas e técnicas sobre os perigos associados com os
alimentos e controles preventivos para estes perigos. Os
especialistas podem participar em portais de informação,
conduzir pesquisas, compartilhar modelos e se comunicar
diretamente com pequenos negócios. Os participantes da
rede se reúnem com a indústria e reguladores para uma
conferência técnica anual.
Faça um Curso: Participe de um curso de Controles
Preventivos de Segurança de Alimentos para alimentos
para humanos e alimentos para animais. O Certificado
de Compleição do Curso da FSPCA fornece evidência de
treinamento diante do currículo padronizado.
Fique Informado: A FSPCA continuará a fornecer
informações e recursos através de seu website,
conferências, grupos de trabalho e seminários na rede
para toda a comunidade interessada em controles
preventivos de segurança de alimentos.
Os Seminários na Rede Atualizados da FSPCA são
programados trimestralmente. Visite www.iit.edu/ifsh/
alliance para visualizar o cronograma atual.

* Assistência técnica é definida como recursos (especialistas) disponíveis à indústria (com ênfase em empresas de médio e pequeno porte de alimentos para humanos e para animais)
para fornecer informações específicas e técnicas sobre os perigos associados com os alimentos e controles preventivos para estes perigos.

Metas/Objetivos da FSPCA

Tópicos no Currículo

• D
 esenvolver um currículo de controles preventivos de
análise de perigos padronizada

• Introdução ao Curso

• C
 riar Centros Internacionais para oferecer o
treinamento da FSPCA, assistência técnica e disseminar
informações específicas e técnicas relevantes para
análise de perigos e controles preventivos

• V
 isão Geral de um Plano de Segurança
de Alimentos
• GMPs e Programas de Pré-requisitos
• Perigos Biológicos à Segurança dos Alimentos

• C
 riar uma rede de assistência técnica para a indústria
com ênfase em empresas de pequeno e médio porte
de alimentos para humanos e alimentos para animais

• P
 erigos/Riscos Químicos, Físicos e Motivados
Economicamente

• D
 esenvolver um compêndio de controles preventivos
normalmente utilizados e compilar informações
técnicas relevantes sobre perigos e controles
preventivos

• Controles Preventivos de Processo

• F uncionar como uma ponte entre a FDA e a indústria
de alimentos para comunicar elementos técnicos de
controles preventivos

• P
 assos Preliminares no Desenvolvimento de um
Programa de Segurança de Alimentos
• Controles Preventivos Alergênicos
• Controles Preventivos de Sanitarização
• Controles Preventivos de Fornecedores

• Desenvolver

uma rede compreensiva de Instrutores
Líderes interessados em fornecer programas de
treinamento de Instrutor Líder da FSPCA

• Plano de “Recall”

Instrutores Líderes da FSPCA

• Visão Geral de Regulamentos

Os Instrutores Líderes da FSPCA são pessoas que
completaram com sucesso o programa de capacitação
para treinadores da FSPCA. Os Instrutores Líderes da
FSPCA podem negociar e oferecer os cursos da FSPCA a
participantes de sua opção seguindo alguns requerimentos
administrativos básicos.

• R
 ecursos para a Preparação de Planos de
Segurança de Alimentos

Visite o website da FSPCA para se
inscrever para se tornar um Instrutor
Líder da FSPCA.

• Procedimentos de Verificação e Validação
• Procedimentos de Manutenção de Registros

• E
 xemplos e Exercícios do Plano de Segurança de
Alimentos
• O
 Curso de Alimentos para Animais enfatiza tópicos
relevantes para a produção de alimentos para
animais de estimação e suprimentos para animais
• Programa de Verificação de Fornecedor
Estrangeiro

Partes Interessadas da FSPCA
A FSPCA consiste em partes interessadas se unindo
para propósitos comuns que beneficial as necessidades
individuais das partes interessadas. Através de uma
estrutura de governança participativa, comitês e grupos
de trabalho são formados conforme necessário para atingir
objetivos. Diversas entidades participam atualmente da
FSPCA incluindo representantes da indústria e associações
comerciais governamentais, empresas de alimentos para
humanos e animais, consultores da indústria e provedores
de serviços, institutos sem fins lucrativos, organizações
multilaterais e de ajuda, universidades e grupos de
extensão acadêmica, oficiais do governo e outras
organizações.

A FSPCA deseja se associar com você!

Visite www.iit.edu/ifsh/alliance ou nos
contate em fspca@iit.edu

Uma ótima forma de receber as informações mais
atuais relacionadas a oportunidades educacionais
e de treinamento, atualizações da FSMA e pesquisa
e eventos de segurança de alimentos.

Robert E. Brackett, PhD

Illinois Institute of Technology (IIT) Vice Presidente e
Diretor do Institute for Food Safety and Health (IFSH)

Dawn Johnson

Administrador, FSPCA
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