
Dra. Priscila Zaczuk Bassinello



Apresentação

Formação

» Engenheira agrônoma (ESALQ/USP, 1995)

» Mestre em Agronomia (ESALQ/USP, 1996)

» Doutora em Ciência dos Alimentos (ESALQ/USP, 2002)



Apresentação

Atuação

» É pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão, desde 2002, 

na área de Ciência de Alimentos/Bioquímica/Qualidade de 

Grãos, com ênfase em: qualidade culinária, nutricional, 

funcional e sensorial de feijão comum, arroz e 

subprodutos; gestão da qualidade em laboratório; 

biofortificação; segurança alimentar; propriedades do 

amido; aproveitamento e desenvolvimento de produtos à 

base de arroz e feijão para alimentação humana.

» Coordenou na empresa, de 2010 a 2013, o grupo de 

pesquisa e transferência em Ciência de Alimentos, e 

posteriormente, o de Grãos Especiais, entre 2015 e 2016. 
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Atuação

» Foi nomeada coordenadora da Divisão de Arroz (Rice Division) 

da AACC em 2011. 

» Foi membro da Rede Internacional para Arroz de Qualidade 

(INQR) liderada pelo IRRI, de 2011 a 2014, tendo sido 

responsável pela área de Qualidade Física de Arroz e 

colaboradora em outros projetos da rede. 

» Foi Secretária Executiva do Portfólio de Alimentos, Nutrição e 

Saúde da Embrapa de 2013-2017 e atualmente é membro do 

Comitê Gestor do Portifólio Alimentos: Segurança, Nutrição e 

Saúde. 
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Atuação

» É professora e orientadora no Programa de Pós-Graduação em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de 

Goiás, e colaboradora em outros programas de outros estados.  

» Supervisora de estágios de conclusão de curso e iniciação 

científica de alunos de várias Instituições de Ensino e Pesquisa. 

» Revisora ad hoc de diversos periódicos nacionais e internacionais 

indexados. 



Apresentação

Atuação

» Autora / co-autora de mais de 70 trabalhos de pesquisa, 1 livro e 

6 capítulos de livros nos últimos 10 anos. 

» Colaborou na elaboração do documento de consenso da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) sobre composição de feijão comum (Segurança de 

Novos Alimentos e Dietas, No. 27). 

» Co-inventora de um Programa Embarcado de Computador para 

automatização do Cozedor de Mattson de feijão denominado com 

registro brasileiro de proteção intelectual 14224-6 (2012), no INPI 

(Instituto Nacional da Propriedade Industrial).
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