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O que é a International Probiotics 
Association?

A International Probiotics Asso-
ciation, ainda chamada de The Global 
Voice of ProbioticsTM, é uma organiza-
ção sem fins lucrativos, que conta com 
membros tanto acadêmicos quanto do 
setor industrial, do mundo todo. Seu 
objetivo é oferecer um fórum único 
para o intercâmbio de pesquisas e 
das últimas descobertas, novos desen-
volvimentos de produtos e assuntos 
legais em tecnologia probiótica, em 
nível global.

Quando a IPA começou?
A International Probiotics Associa-

tion foi fundada em 2001.

Atualmente, quantos membros 
fazem parte da Associação?

A International Probiotics Associa-
tion iniciou com 12 empresas e conta 
hoje com 65 empresas globais, com 
membros provenientes dos quatro 
cantos do mundo.  

Qual é a sua estrutura organiza-
cional?  

A International Probiotics Associa-
tion possui um Diretor Geral, um Pre-
sidente eleito, um Conselho Executivo 
eleito, e um Comitê de Direção consti-
tuído de 20 membros. A International 
Probiotics Association ainda conta 

Em entrevista exclusiva à revista Funcionais & Nutracêuticos, 
George Paraskevakos, presidente da International Probiotics 
Association (IPA), fala sobre os objetivos da IPA e sobre  
o IPA World Congress, evento organizado pela Associação.

IPA apóia o desenvolvimento de mono-
grafias relacionadas aos probióticos, bem 
como a manutenção de altos padrões de 
qualidade em fornecedores, fabricantes 
de produtos acabados e mercadólogos, 
independentemente de suas regiões de 
atuação. Embora todas as companhias 
não sejam sistematicamente aceitas, 
damos as boas vindas a todas que desejam 
se tornar parte do que chamamos 

The Global Voice of Probiotics!    

 Em que consiste o Congresso 
Mundial da IPA?

O IPA World Congress (IPAWC) é 
um evento global organizado pelo IPA 
que ocorre a cada dois anos. O IPAWC 
é um gigantesco fórum de intercâmbio 
de conhecimento para todos os seus 
participantes, contando com uma 
pletora de especialistas mundialmente 
famosos no campo dos probióticos. São  
especialistas que atuam na indústria, 
no mundo acadêmico, em instituições 
ligadas à saúde, bem como em agências 
governamentais do mundo todo, e par-
ticipam desse congresso.

Quando será realizado o próximo 
Congresso Mundial da IPA?

O próximo Congresso Mundial da 
IPA deverá acontecer no Hilton Univer-
sal City, em Los Angeles, CA, nos dias 
20 e 21 de abril de 2012. As inscrições 
já estão abertas. Para maiores informa-
ções é só acessar o site do IPAWC em  
http://ipaworldcongress.com/home/ 
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com três comitês separados: científico, 
regulatório e marketing.

Onde está situada a sede social 
da IPA?

A IPA está sediada em Zurique, na 
Suíça.

Como uma empresa ou uma pessoa 
física pode se tornar membro da IPA?

Toda e qualquer consulta é bem 
recebida e deve ser encaminhada 
diretamente ao nosso Diretor Geral, 
Ioannis Misopoulos. O mesmo pode ser 
contatado via ioannis@international-
probiotics.org

O que se pode esperar ao tornar-se 
membro da IPA?

A International Probiotics Asso-
ciation oferece uma plataforma global 
muito seletiva e exclusiva para cientistas 
de alto nível, líderes da indústria e per-
sonalidades acadêmicas interagirem. Ao 
lado de um boletim informativo trimes-
tral, newsletters, conteúdo web exclusivo 
e descontos no IPA World Congress e 
outros encontros globais sobre probi-
óticos, os membros gozam de suporte 
ativo, tanto no campo científico quanto 
regulatório, uma vez que a IPA está 
agressivamente envolvida e ativamente 
presente em entidades regulatórias, tais 
como EFSA, Health Canadá e a U.S. FDA, 
para citar somente alguns. Ademais, a 


