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1. O Curso de Gastronomia 
 

Nome Curso 

Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia  

Endereço de funcionamento 

Rua Xingu, nº. 179, Jardim Atalaia, Bairro STIEP 

Atos Regulatórios 

Autorização: Resolução CONSEPE     nº 02 de 05/02/2007 

Reconhecimento: Portaria MEC nº 486 de 20/12/2011  (DOU 22/12/2011) 

Renovação de Reconhecimento: Aguardando visita in loco 

Número de vagas   

200 vagas anuais 
 

Turno de funcionamento 

Matutino e Noturno 

ENADE: 3 

CPC:  3 

Conceito do Curso: 3  
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2. MISSÃO DO CURSO 
 

Formar profissionais com elevado nível de competência para conceber, planejar, gerenciar e 

operacionalizar produções culinárias, atuando nas diferentes fases dos serviços de alimentação, 

considerando aspectos culturais, econômicos e sociais. O domínio da história, da cultura e da 

ciência dos alimentos, além da criatividade e atenção à qualidade são essenciais na formação 

deste profissional onde o alimento é uma arte.  

O profissional tecnólogo em Gastronomia deverá estar consciente de suas responsabilidades 

legais, éticas e comprometido com a prestação de serviços em hospitalidade e com a saúde dos 

indivíduos.  
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3. OBJETIVOS DO CURSO (GERAL E ESPECÍFICOS) 

 

Objetivo Geral 

 Formar profissionais éticos, críticos, reflexivos, criativos, competentes e comprometidos 

com   a implementação da qualidade no segmento gastronômico, sendo aptos a atuar no 

planejamento, organização, supervisão e gerenciamento no setor.  

 Pretende formar profissionais inovadores e capazes de gerenciar o seu próprio negócio ou 

de atuar em empreendimentos de terceiros, desenvolvendo e administrando a produção 

de serviços. 

Objetivos Específicos 

 Capacitar profissionais para executar as técnicas básicas da gastronomia nacional e 

internacional, bem como as de panificação e confeitaria nas mais diversas tendências 

mundiais. 

 Identificar e classificar os diversos insumos utilizados no preparo de alimentos, 

resguardando os critérios da qualidade para aquisição, armazenamento e métodos de 

conservação.  

 Identificar os equipamentos e utensílios utilizados na cozinha profissional, sua 

aplicabilidade, funcionamento, manuseio e higienização. 

 Reconhecer a importância das regras indicadas pela ANVISA de higiene pessoal, ambiental 

e de manipulação de alimentos. 

 Gerenciar cozinhas profissionais dimensionando cardápios a partir da demanda e suas 

variáveis na prestação de serviços do segmento de alimentos e bebidas. 
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4. COMPETÊNCIAS E  HABILIDADES 
 

Competências Gerais: 

Atenção à saúde do comensal e higiene e segurança dos alimentos: os profissionais, dentro de seu 

âmbito profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, proteção, inclusive de 

reabilitação da saúde em hospitais, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional 

deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua sendo capaz de 

pensar criticamente, de analisar os problemas da gestão e sustentabilidade do negócio 

gastronômico e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus 

serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética, tendo em conta que 

a responsabilidade não se encerra com o oferecimento do alimento produzido, mas sim, com a 

oferta de preparações tanto em nível individual como coletivo, seguras, isentas de perigos 

biológicos, físicos e químicos que não comprometam a saúde e dentro dos princípios prescritos 

pelas ciências da nutrição ; 

 

Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de gastronomia deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de 

trabalho, uso de alimentos , de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os 

mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as 

condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 

 

Comunicação: os profissionais de gastronomia devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações, na interação com outros profissionais e o público em geral. A 

comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio 

preferencialmente, de uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 
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Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os gastrólogos deverão estar aptos a 

assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar do indivíduo e da 

comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para 

tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

 

Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de 

informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, 

empregadores ou lideranças em  equipes de instituições de restauração; 

 

Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na 

sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de gastronomia devem ter 

responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento das próximas gerações, 

devem proporcionar condições para que haja benefício mútuo entre os profissionais de hoje e os 

do futuro, devem estimular e desenvolver a mobilidade acadêmico-profissional e a cooperação 

através de redes nacionais e internacionais. 

Ao longo do curso, o egresso deve absorver conhecimentos básicos, técnicos, profissionais e 

complementares, fundamentados na construção e articulação entre a teoria e a prática, buscando 

uma postura pró-ativa ao processo de tomada de decisões no âmbito das organizações públicas e 

privadas para realizar atividades tais como: 

- Manipular e garantir a qualidade de insumos manipulados utilizando as Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos; 

- Exercer sua profissão de forma articulada com os segmentos da sociedade, contribuindo para a  

que atividade seja fomentadora de empregos; 

- Analisar e interpretar receituários e técnicas e processos de produção de alimentos; 

- Conhecer os mecanismos de controle de distribuição de alimentos dentro dos Centros de 

distribuição de alimentos regionais; 
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- Administrar e responder tecnicamente pelas funções especializadas em instituições coletivas 

incluindo as hospitalares; 

- Conhecer e analisar criticamente o funcionamento de restaurantes coletivos e institucionais e 

comerciais em todos as tipologias encontradas no mercado; 

- Estimular a integração com equipe multidisciplinar, observando atitudes e os valores éticos, para 

resolução de problemas no campo da alimentação. 
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5. PERFIL DO EGRESSO 
 

O graduado em Gastronomia deve estar consciente e habilitado para atuar baseado em princípios 

ético-humanísticos, sendo detentor de uma visão holística do ser humano; comprometido com a 

qualidade das ações, que acompanhem de forma sistemática e crítica os permanentes desafios 

científico-tecnológicos e as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, antevendo essas 

mudanças, impondo e ampliando espaços. O Gastrólogo deve ser capaz de tomar decisões, 

assumir posições de liderança e provocar mudanças de forma articulada com outros profissionais 

e a comunidade, tendo na educação continuada elemento fundamental para a qualificação 

profissional.  

O profissional formado pelo Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia estará apto a planejar, 

executar e avaliar as atividades de uma gastronomia criativa. Estará apto a organizar atividades na 

produção de alimentos e seu respectivo gerenciamento em cozinhas profissionais tais como: 

hotéis, restaurantes comerciais e institucionais, bares, caterings e buffets.  Deverá atuar de forma 

precisa, segura e eficiente no desenvolvimento de atividades de planejamento, organização, 

execução e comercialização, em nível tático e gerencial, nas diferentes fases de produção dos 

serviços de alimentação, podendo realizar empreendimentos nas diversas áreas do segmento de 

alimentos e bebidas, bem como a prestação de assessoria e consultoria gastronômica.  O egresso 

estará preparado a exercer a liderança de equipes de trabalho estabelecendo, através de bases 

científicas, procedimentos que atendam às necessidades esboçadas pelos clientes. Deverá 

valorizar os recursos alimentares, de forma a prevenir desperdícios e preservar o meio-ambiente, 

consequentemente visando a melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da coletividade.  
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Além disso, existe a discussão com Núcleo Docente Estruturante e docentes do curso no 

direcionamento para novas áreas promissoras de atuação dos egressos como atuação em 

gastronomia hospitalar já executada em instituições da cidade, comandadas por egressos do 

curso, atuação em crítica em diversas  mídias da região, organização e operação em eventos na 

parte gastronômica. 
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6. MATRIZ CURRICULAR 
 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

GASTRONOMIA - GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA - 215 

     

1º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

HIGIENE E SEGURANÇA DE ALIMENTOS OBRIGATÓRIA  36 0 44 

ANTROPOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 0 

PREPARO PRÉVIO DOS ALIMENTOS OBRIGATÓRIA  36 90 0 

TOTAL: 04 Disciplinas     

2º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA INTERNACIONAL OBRIGATÓRIA  36 72 0 

TÉCNICAS BÁSICAS DA COZINHA OBRIGATÓRIA  36 108 0 

GESTÃO DE NEGÓCIOS GASTRONÔMICOS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ELEMENTOS DA NUTRIÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 22 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA  36 0 0 

TOTAL: 05 Disciplinas     

3º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

ANÁLISE TEXTUAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

CUSTOS EM RESTAURANTES OBRIGATÓRIA  36 0 0 

EVENTOS SOCIO CORPORATIVOS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

COZINHA NA HOTELARIA OBRIGATÓRIA  36 72 0 

COZINHA BRASILEIRA (CENTRO-OESTE/SUL/SUDESTE) OBRIGATÓRIA  0 72 44 

TOTAL: 05 Disciplinas     

4º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

SUPRIMENTOS NA GASTRONOMIA OBRIGATÓRIA  36 0 0 
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MARKETING APLICADO À GASTRONOMIA OBRIGATÓRIA  36 0 44 

COZINHA DA REGIÃO ASIÁTICA OBRIGATÓRIA  0 72 0 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM GASTRONOMIA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

COZINHA MEDITERRÂNEA ELETIVA REG 1 0 72 22 

GASTRONOMIA ITALIANA ELETIVA REG 1 0 72 22 

TOTAL: 06 Disciplinas     

5º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

TENDÊNCIAS EM GASTRONOMIA ELETIVA REG 2 0 72 22 

GASTRONOMIA FRANCESA ELETIVA REG 2 0 72 22 

TÓPICOS ESPECIAIS EM GASTRONOMIA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

GESTÃO DE COZINHAS OBRIGATÓRIA  36 0 44 

COZINHA BRASILEIRA (NORDESTE/NORTE) OBRIGATÓRIA  0 72 44 

ENOLOGIA, APERITIVOS E DRINQUES OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

 

TOTAL DE HORAS OBRIGATÓRIAS 1.448 T P AE 

  648 558 242 

OPTATIVAS  36 0 0 

     

ELETIVAS 220 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 66 

ESTÁGIO FORA DA MATRIZ 0 

     

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS + ELETIVAS + 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES + ESTÁGIO 
FORA DA MATRIZ 

1.734 
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6.1 Tempo de Integralização 

Considerando que a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 20.12.96) 

estabelece para o ano letivo um mínimo de 200 dias de trabalho acadêmico efetivo no seu artigo 

47, o Projeto Pedagógico do Curso de Gastronomia está implementado nas seguintes modalidades 

de horários: 

Matutino, em 5 semestres letivos 

Noturno, em 5 semestres letivos 

O curso foi desenvolvido de forma teórico-conceitual e prático-demonstrativa. Ambas são 

desenvolvidas nas dependências do Centro Universitário Estácio da Bahia através de aulas teóricas 

e práticas conforme demonstrado na Matriz Curricular. Além disso, os alunos são estimulados para 

complementarem sua aprendizagem através de cursos internos e externos que compõem as 

atividades acadêmicas complementares.  

6.2 Requisitos Legais 

Em cumprimento aos requisitos legais temos em nossa matriz curricular a disciplina de “Tópicos 

em Libras: Surdez e Inclusão” (Dec. N° 5.626/2005) ofertada na modalidade EAD como optativa no 

2º semestre.  

Quanto ao cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 

10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004) temos às disciplinas de Análise 

textual e Seminários em Gastronomia, onde são abordadas as respectivas temáticas.  

Vale ressaltar também o cumprimento da Política de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) permeando de forma transversal, 

contínua e permanente em todo currículo do curso evidenciadas nas disciplinas de: Seminários em 

gastronomia, Tendências em gastronomia e Cozinha na hotelaria. 
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6.3 Contextualização Disciplinas on line (EAD) 

Em obediência ao princípio da contextualização, a ESTÁCIO FIB optou também pela ampliação das 

ações educativas a distância, compreendendo a EAD como uma modalidade educativa que 

permite eliminar barreiras e atender níveis, ritmos e estilos de aprendizagem diferenciados, 

garantindo uma maior adaptação às características psicopedagógicas dos alunos e favorecendo 

uma aprendizagem mais significativa. A escolha destas disciplinas seguiram um rigoroso critério 

entre a possibilidade de oferecimento no formato através de discussões do NDE’s dos cursos, 

colegiados e coordenações. Assim podemos citar as disciplinas que são oferecidas no curso na 

modalidade de educação à distância.  

Disciplinas que compõem as Mínimas Obrigatórias: Planejamento de Carreira e Sucesso 

Profissional e Tópicos Especiais em Gastronomia.  

Disciplinas Optativas: Tópicos em Libras Surdez e inclusão. 
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7-INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS 
 

A IES dispõe, em todas as unidades, laboratórios de informática, com equipamentos adequados à 

demanda local e laboratórios específicos. 

As atividades de ensino desenvolvidas nos laboratórios de formação específica correspondem 

àquelas voltadas a preparação profissional prática do educando, motivando para o uso dos 

conhecimentos tecnológicos apreendidos e permitindo que através do laboratório possa ser 

experimentado o uso efetivo de determinadas tecnologias.  

Nos laboratórios de formação específica as aulas atendem as disciplinas que formam os eixos 

profissionais do curso, procurando enriquecer e facilitar o aprendizado através do fazer, 

permitindo que o aluno desenvolva uma capacidade cognitiva superior de analise e sintetize dos 

conhecimentos técnicos desenvolvidos teoricamente. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia dispõe de laboratórios para a formação 

profissional específica do curso. 

Os laboratórios foram projetados com o objetivo de oferecer o suporte necessário às atividades 

práticas, possibilitando um ensino que integra o estudo teórico da tecnologia com a sua aplicação 

em laboratório. Tais laboratórios são responsáveis pela profissionalização adequada dos 

educandos, e os experimentos ali realizados permitirão aos alunos desenvolver-se nas diversas 

áreas de atuação do profissional. 

Os laboratórios de formação específica destinados aos alunos do Curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia atendem em quantidade e qualidade de equipamentos à formação específica 

proposta pelo curso.  

Cada laboratório tem o seu dimensionamento adequado à quantidade de alunos e aos conteúdos 

práticos que serão desenvolvidos no ambiente. Os ambientes de laboratórios contam com uma 
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equipe de suporte operacional que mantém toda a estrutura laboratorial sempre pronta ao pleno 

funcionamento.  

A climatização dos laboratórios é adequada à capacidade total de usuários que o mesmo pode 

suportar. 

A IES aposta nos ambientes laboratoriais específicos como um diferenciador para o alcance dos 

níveis de qualidade de ensino propostos em seus cursos de graduação tecnológica. 

Todas as disciplinas práticas constantes da Matriz Curricular trabalham as aulas práticas nesses 

espaços. Além disso, estamos iniciando a construção de novos laboratórios de acordo com a 

filosofia da instituição de oferecimento de espaços similares em todas as unidades onde existem 

os Cursos Superiores Tecnológicos de Gastronomia.  

 

 

Aspectos do Laboratório  4. 

Aula de identificação de alimentos 

no Laboratório 1 
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Vista do Laboratório 1 

Imagem do Laboratório 4 

Laboratório 4 preparado para 

aula 
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7.1-Relação dos Equipamentos e materiais dos Laboratórios de Gastronomia  

 

DESCRITIVO DOS LABORATÓRIOS DE GASTRONOMIA 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA / 
MODELO  

01 

Fogão industrial de pés em aço inoxidável para uso de 
gás GLP, com 6 queimadores medindo 40X40cm cada, 
sem forno, com 2 chapas avulsas para 2 queimadores 
cada e 1 banho-maria avulso para uso sobre 
queimadores do fogão. 

Metalmaq Cocção 

02 
- Liquidificador semi-industrial de bancada com 
capacidade para 4 litros, bivolt. 

SKYNSEN Preparo prévio 

03 

Bancada com 2 cubas medidas de acordo com visita 
local com pés sem armário na parte inferior com 
encosto, contraventamento em U 

Pronox Preparo prévio 

04 Bancadas de rodízios com travamento Pronox 
Apoio para todas as 

praças 

05 
Bancadas lisas de 1,50X 0,60 de largura e 0,90 de 
altura 

Pronox e 
Macon 

Apoio 

06 

Balança eletrônica digital de uso comercial e 
industrial com variações de 05 a 10g com capacidade 
até 15Kg, bivolt . 

Filizola  

07 Refrigerador semicomercial  Armazenagem 

08 Estante de inox Macon 
Guarda de pertences 
dos alunos, insumos 

09 Armário revestido em fórmica  Armazenagem 
10 Tanque para lavagem de louças pré-moldado. Pronox Higienização 
11 Forno industrial a gás com 2 esteiras. Imequi Cocção 

12 
Coifa com exaustor, dutos condutores e chaminé 
compatível com o fogão 

Pronox Cocção 

13 
Batedeira de planetária para 12 litros para uso 
comercial 

Paniz Confeitaria 

14 

Lixeiras com pedal para acionamento de tampas de 
plástico com estrutura de ferro pintado de 
100 litros 

 
Container de 

resíduos 

15 
Tábuas de corte coloridas: branca vermelha e verde 
medindo 30X50cmX15mm 

Pronyl Preparo prévio 

16 Cozipasta com capacidade para 11l Tramontina Cocção 
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17 Relógio de parede  
Controle de 

tempo 
18 Cilindro laminador  Panificação 
19 Super cutter, bivolt  Preparo prévio 

20 
Forno combinado linha comercial com 06 GN’s, à gás, 
da marca Prática  ou similar 

Wictory, 
Pratika 

Cocção 

21 Armário para resfriamento de pães Macon Panificação 

22 

Processador de alimentos, bivolt, com 03 discos 
desfiadores, 02 discos fatiadores e 01 
disco ralador 

Skynken Preparo prévio 

23 

Batedeira de massas da marca Lieme com 06 
velocidades , 03 pás acessórias: 
gancho, raquete,globo, bivolt 

Lieme Confeitaria 

24 Cafeteira elétrica, bivolt capacidade 2litros, Universal Panificação 
25 Fritadeira elétrica, bivolt, 2 cestos Croydon Cocção 

  

 

7.2-Rotinas de desintetização, limpeza e sanitização do laboratório  

 

CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS 

Desintetização (de 03 em 03 meses ou quando se fizer necessário) 

Na véspera retirar todos os utensílios de dentro dos armários. 

Aguardar o tempo exigido pela firma especializada para proceder a higienização da área, 

equipamentos e utensílios. 

Guardar os utensílios nos devidos lugares. 

Semanalmente 

Lavar o Laboratório uma vez na semana ao final das aulas práticas com água e produto de higiene 

adequado ou sempre que depois das aulas se fizer necessário. 



      
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

19 

Gastronomia 

Diariamente 

Manter o recipiente de lixo tampado. Utilizar sacos de lixo de plástico descartável que serão 

retirados das salas uma vez ao dia ou quando se fizer necessário. 

Fechar com massa ou outro material vedante similar, frestas e buracos que apareçam impedindo a 

proliferação de pragas sempre que se fizer necessário. 

Manter as portas dos armários rigorosamente fechados. 

Não permitir a entrada de caixas de madeira ou de papelão que possam se tornar abrigo para 

insetos e roedores. 

Toda matéria-prima a ser usada deve ser transferida para o interior do Laboratório em caixas 

fenestradas de plástico branco que serão higienizadas após uso e/ou aulas práticas. 

Geladeiras: limpeza uma vez por mês ou sempre que se fizer necessário 

Desligar na tomada. 

Retirar alimentos que estiverem no interior do equipamento. 

Usar pano umedecido em uma solução de água e sabão ou substância recomendada por firma 

especializada. 

Enxugar com pano de limpeza. 

Guardar o conteúdo retirado no início da operação nos seus lugares. 

Fogões: limpeza uma vez na semana ou sempre que se fizer necessário após uso 

Reunir todo o material de limpeza necessário. 

Retirar resíduos. 
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Retirar partes móveis e colocá-las de remolho em solução específica, por tempo recomendado 

pelo fabricante do produto.  

Esfregar com o auxílio de fibras sintéticas. 

Lavar e enxaguar com pano úmido e detergente as partes fixas e móveis. 

Passar pano úmido para retirar resíduos. 

Secar as partes fixas e móveis com pano seco. 

Recolher o material usado e guardar em local apropriado. 

Coifas: limpeza uma vez por mês ou sempre que se fizer necessário 

Reunir todo o material de limpeza. 

Usar produto desencrostante, água e detergente neutro, de acordo com a recomendação do 

fabricante. 

Esfregar com auxílio de fibra sintética. 

Secar naturalmente.  

Recolher o material usado e guardar em local apropriado. 

Pias de higienização de mãos 

Lavar sempre que se fizer necessário com água e produto de higienização apropriado ou com água 

e sabão. 

Manter sabão na saboneteira, toalhas descartáveis de papel branco e sacos plásticos descartáveis 

na lixeira. 

Recolher o lixo sempre que se fizer necessário. 
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Pias e bancadas 

Lavar com água, sabão e pano úmido sempre que se fizer necessário. 

Enxaguar com toalha de celulose descartável ou absorvente de algodão que deverá ser fervida por 

15 (quinze minutos) posteriormente. 

Passar pano com álcool gel a 70ºGL. 

 

Prateleiras embaixo das bancadas e em cima: limpeza uma vez por mês ou sempre que 

se fizer necessário 

Retirar os utensílios e equipamentos. 

Passar pano úmido com sabão ou produto adequado de higienização. 

Passar pano úmido somente com água ou conforme orientação do fabricante do produto 

específico utilizado. 

Secar com toalha descartável ou absorvente de algodão. 

Retornar material retirado aos seus devidos lugares. 

Armário de guarda de louçaria e talheres 

Retirar os utensílios. 

Passar pano úmido com sabão ou produto adequado de higienização. 

Secar com toalha descartável ou absorvente de algodão. 

Retornar os utensílios para os locais adequados. 
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Ar condicionado: limpeza 1 vez por mês ou sempre que se fizer necessário 

Desplugar da tomada. 

Retirar o filtro para lavagem em água corrente e secagem ao ar livre. 

Limpar com pano úmido e sabão, enxaguando logo após com pano seco. 

Secar naturalmente. 

Religar na corrente elétrica. 

Limpeza de portas e paredes 

A cada 15 dias com pano úmido embebido em água e sabão. 

Secar naturalmente. 

Higienização de panos de algodão utilizados para limpeza 

Após sua utilização lavar com água e sabão. 

Deixar por 30 minutos em remolho de água misturada com água sanitária na proporção de 2 (duas 

colheres) das de sopa de água sanitária para cada litro de água corrente. 

Enxaguar em água corrente por 03 (três) vezes. 

Forno combinado limpeza e sanitização de acordo com as rotinas do fabricante 

constantes do Manual do equipamento 

Desplugar o equipamento. 

Retirar as partes móveis do forno. 

Borrifar o produto recomendado pelo fabricante. 

Acionar o forno na temperatura e tempo indicados. 
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Enxaguar utilizando a mangueira existente no equipamento. 

As gastronormes devem ser higienizadas com detergente e bucha sintética macia. 

As grelhas devem ser higienizadas com detergente e bucha macia sintética. 

Lixeiras lavadas com água e sabão a cada final de jornada de trabalho, ou sempre que se fizer 

necessário, fora do espaço do Laboratório. 

Lavagem da rouparia através de firma conveniada, formulário a ser preenchido em 02 (duas) vias, 

já utilizado na Instituição (OMS). 

Solicitação de produtos de limpeza será feita através de OMS, já padronizada na instituição 
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7. EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 
 

1º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

HIGIENE E SEGURANÇA DE ALIMENTOS OBRIGATÓRIA  36 0 44 

ANTROPOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 0 

PREPARO PRÉVIO DOS ALIMENTOS OBRIGATÓRIA  36 90 0 

TOTAL: 04 Disciplinas     

 

Disciplina: CEL0101- TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO 

EMENTA 

Disciplina optativa do Curso Superior tecnológico de gastronomia. Aspectos históricos e 

gramaticais da língua brasileira de sinais no contesto das práticas educativas intra e extra-

escolares. Elementos relativos ao ensino e aprendizagem da gramática das LIBRAS em suas 

especificações teórico-práticas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileiras: estudos 

linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

LIMA, Maria Cecília e outros. Fonoaudiologia: surdez e abordagem bilíngue. São Paulo: Plexus, 

2000. 

GOLDFELD, M. A. A criança Surda: linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista. 

São Paulo: Plexus, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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MOURA, O. Surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de janeiro: Revinter, 2000. 

CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAFAEL, Walkiria Duarte Enciclopédia da Língua dos Sinais Brasileira 

Vol:2 O Mundo do Surdo em Libras Família e relações Familiares e Casa. Vol. 2 Ed: Edusp 

CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAFAEL, Walkiria Duarte Enciclopédia da Língua dos Sinais Brasileira 

Vol:2 O Mundo do Surdo em Libras Família e relações Familiares e Casa. Vol. 3 Ed: Edusp 

REIS, Benedicta;A.C. dos; SEGALA, Sueli Ramalho ABC em Libras. Ed. Panda 

BRANDÃO, Flavia; Dicionário Ilustrado de Libras: Língua Brasileira de Sinais. Ed. Global. 

 

Disciplina: GST0935 - ANTROPOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO 

EMENTA 

Como profissional que trabalha na área de alimentação, o estudante egresso do Curso de 

Gastronomia deve ser capaz de caracterizar as dimensões culturais e simbólicas dos alimentos e 

compreender a importância do estudo da história dos mesmos na elaboração de menus, cardápios 

etc.  

Além disso, deve desenvolver um olhar sobre a diversidade e a especificidade dos sistemas 

alimentares 

enquanto parte de sistemas culturais, com o intuito de melhor planejar seus futuros 

empreendimentos 

como profissionais. É fundamental conhecer os hábitos culturais no nível de alimentação de seu 

público 

alvo para poder ter sucesso como empreendedor. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1.   FLANDRIN, J.L. & MONTANARI. História da Alimentação. SP: Estação Liberdade, 1998.  

2.   VISSER, Margaret. O ritual do jantar. Rio: Campus, 1998. 

3.   FRANCO, Ariovaldo. De caçador a gourmet: uma história da gastronomia. SP: Senac, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1.   COELHO ARAÚJO, Wilma Maria & RODRIGUES TENSER, Carla Márcia. (Org.). Gastronomia: Cortes & 

Recortes. Brasília: Senac, 2006 

2. DÓRIA, Carlos Alberto. Estrelas do céu da boca. Escritos de culinária e gastronomia. SP: Senac, 2006. 

3. MONTANARI, Massimo. Comida como Cultura. São Paulo: SENAC, 2008.  

4.   SLOAN, Donald. Gastronomia, restaurantes e o comportamento do consumidor. SP: Manole, 2005. 

5.   SPANG, Rebecca. Invenção do Restaurante: Paris e a Moderna Cultura Gastronômica. SP: Record 

 

Disciplina: GST0936 - PREPARO PRÉVIO DOS ALIMENTOS 

EMENTA 

Disciplina obrigatória do programa acadêmico, que permitirá ao aluno conhecer os ingredientes 

básicos utilizados na cozinha e suas principais técnicas de pré-preparo. É disciplina fundamental, 

pois fornecerá conhecimentos indispensáveis para o desenvolvimento das demais disciplinas do 

curso e para a vida profissional do aluno. 
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Introdução ao mundo da cozinha Profissional, terminologia e hierarquia.  Identificação dos 

alimentos e suas técnicas de pré-preparo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef  Profissional. São Paulo: Editora Senac, 2009; 

2. SEBESS, Mariana. Técnicas de Cozinha Profissional. Tradução de Helena Londres. Rio de Janeiro: 

Editora Senac Nacional, 2007; 

3. TEICHMANN, Ione. Tecnologia Culinária. Coleção Hotelaria. Caxias do Sul: Editora Educs, 2000.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BARRETO, Ronaldo L. P. Passaporte para o Sabor. São Paulo: Editora Senac, 2004; 

2. COX, J. & WERLE, L. Ingredientes. São Paulo: Editora ULLMANN, 2008;  

3. KOVESI, Betty. Técnicas de Cozinha "400g". São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007; 

4. MOREL, Michel M. Technologie Culinaire. Paris: Edition BPI, 1999; 

5. TRENILLE, E. & WRIGHT, J. Le Cordon Bleu - Técnicas Básicas Culinárias. São Paulo: Editora Marco 

Zero, 2004. 

 

Disciplina: GST0756 - GESTÃO DE NEGÓCIOS GASTRONÔMICOS 

EMENTA 

Disciplina obrigatória que apresenta os fundamentos da administração de empresas e de 

administração de materiais, objetivando estudar o desenvolvimento histórico do pensamento 
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administrativo, de forma a compreender as funções do administrador e o gerenciamento de um 

negócio gastronômico. 

Aborda os aspectos da legislação trabalhista básica, ligados à área de recursos humanos, assim 

como o perfil característico da mão de obra no setor de gastronomia. 

A disciplina enfoca o setor de administração de materiais, como vital à qualquer negócio na área 

de gastronomia, em razão de valor agregado e da vida útil dos materiais, discorrendo sobre os 

principais problemas desta área. 

História da evolução do pensamento administrativo; gestão estratégica; gestão de recursos 

humanos e administração de materiais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTELLI, G. Gestão Hoteleira; Editora Saraiva, 2007, 1ª edição,  

BARROWS, C. W. E POWERS, T. Administração no Setor de Hospitalidade: Turismo, Hotelaria e 

Restaurante; Editora Atlas, 2004, 1ª edição -  

LAUGENI , F. P. e MARTINS, P. G. Administração da Produção; Editora Saraiva, 2005, 2ª Edição 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CANDIDO I. Restaurante - Administração e Operacionalização, Editora: EDUCS, 2010, 1ª Edição 

CHON, K.-S. (KAYE) e SPARROWE, R. T. Hospitalidade: Conceitos e Aplicações; Editora: Cengage 

Learning, 2003 ? 1ª Edição 

HAYES, D. K. e NINEMEIER, J. D. Gestão de Operações Hoteleiras; Editora: Prentice-Hall, 2005  1ª 

edição 

WALKER, J. R. Introdução à hospitalidade; Editora: Manole, 2002  2ª Edição 
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ZANELLA, L. C. Instalação e administração de restaurantes; Editora METHA, 2008 - 1ª Edição 

 

Disciplina: GST0757 - ELEMENTOS DA NUTRIÇÃO 

EMENTA 

A disciplina é obrigatória, e dará subsídios para os alunos de Gastronomia  ter, tanto na vida 

profissional como na pessoal, o conhecimento de uma alimentação saudável, mediante as bases 

de Alimentação e Nutrição. Com o conhecimento dos nutrientes,suas funções,as recomendações e 

técnicas dietéticas e através das Leis da Alimentação serão ensinados a montagem dos cardápios 

para cada grupo de indivíduos de acordo com a necessidade  diárias para a boa manutenção da 

saúde de acordo com as orientações da RDA (Recommended Dietary Allowance) e OMS 

(Organização Mundial da Saúde). 

- Conceitos, classificações, funções e fontes dos nutrientes. 

-Intolerâncias, alergias e restrições alimentares. 

- Planejamento de cardápios baseados nos princípios básicos da nutrição 

-Alimentação funcional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DUTRA, José Eduardo & MARCHINI, J. Sérgio. Ciências Nutricionais. São Paulo: Sarvier, 2000. 

FRANCO, Guilherme. Tabela de Composição Química de Alimentos. Rio de Janeiro: Atheneu, 

2007. 

PHILIPPI, Sônia Tucunduva. Nutrição e técnica dietética. 2 ed. Barueri, SP: Manole, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ARAÚJO, Wilma M. C.; MONTEBELLO, Nancy di Pilla et all. Alquimia dos Alimentos. Série 

Alimentos e Bebidas. Volume 2. Brasília:SENAC, 2007 

BARRETO, Ronaldo Lopes Pontes. Passaporte para o sabor. Tecnologias para elaboração de 

cardápios. 7ª. ed. São Paulo: SENAC São Paulo, 2008. 

PINHEIRO, Ana Beatriz Vieira; LACERDA, Elisa Maria de Aquino, BENZECRY, Esther Haim, et al. 

Tabela para avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras.  São Paulo: Editora Atheneu, 

2000. 

SILVA, Sandra Maria Chemin Seabra da & BERNARDES, Silva Martinez.  Cardápio  Guia prático para 

a elaboração. São Paulo: Editora Atheneu / Centro São Camilo, 2001. 

 

Disciplina: GST0937 - PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA INTERNACIONAL 

EMENTA 

O aprendizado dos ensinamentos da disciplina de panificação e confeitaria é fundamental para o 

aluno do curso de gastronomia, porque fortalece a estrutura e a formação desse profissional. 

Uma vez que não o obriga a ser especialista na disciplina e sim um multiplicador de bases.  Bases 

que são ensinadas através de disciplinas teóricas, demonstrativas e práticas, sempre focando no 

profissional de gastronomia. 

A disciplina propicia ao aluno a compreensão do espaço necessário para desenvolver as técnicas, 

assim como conhecerá os equipamentos, utensílios e acessórios usados. 

Sendo uma disciplina do segundo período, reforça o aprendizado das disciplinas anteriores, 

reforçando a importância da higiene e boas práticas, do uso correto do uniforme e da 

pontualidade e responsabilidade do aluno. 
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História e a evolução da panificação e da confeitaria. Brigada, áreas de produção e materiais 

específicos. Insumos para a produção. Receitas, fichas técnicas e terminologia específica. As 

preparações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAUVAIN, S. P. e YOUNG, L. S. Tecnologia da Panificação. São Paulo: Ed.Manole, 2009. 

DUCHENE,L. Le Cordon Bleu - Sobremesas e Suas Técnicas. São Paulo: Editora Konemann, 2000. 

Canella-Rawls,Sandra. Pão: Arte e ciência -  São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2005 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ROSICH,Enric. Renovación - Montagud editores, S.A., 2007 . 1a. edição.  

DUPAIGNE,B. Le Pain de L'Homme. França: La Martiniere., 2005 

HAROLD, M. Food and Cooking - The Science and Lore of the kitchen - Completely revised and 

updated, 2004 

HERMÉ. P  Larrousse das Sobremesas. Editora Larousse - Edição Brasileira, 2005 

QUINTAES, K.D. Por Dentro das Panelas. São Paulo: Editora Varela, 2005 

 

Disciplina: GST0755 - TÉCNICAS BÁSICAS DA COZINHA 

EMENTA 

Disciplina obrigatória do programa da Universidade Estácio de Sá, que permitirá ao aluno dominar 

as técnicas básicas da cozinha nacional e internacional. É indispensável, pois dará subsídios para as 

demais disciplinas do curso e para a vida profissional do aluno. 
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Especificidades das áreas de produção e tipos de restauração. Métodos de cocção aplicados na 

cozinha. Bases  e técnicas culinárias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef Profissional. São Paulo: Editora Senac, 2009. 

SEBESS, Mariana. Técnicas de cozinha profissional. Rio de Janeiro : Editora Senac Nacional, 2007 

TRENILLE,E. & WRIGHT,J. Le Cordon Bleu - Técnicas Básicas Culinárias. São Paulo: Editora Marco 

Zero, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KOVESI, Betty. Técnicas de Cozinha "400g". São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007 

MOREL, Michel M. Technologie Culinaire. Paris: Edition BPI, 1999 

ORNELAS, Lieselotte H. Técnica Dietética - seleção e preparo dos alimentos. São Paulo; Editora 

Atheneu, 2001. 

TEICHMANN, Ione. Tecnologia Culinária. Coleção Hotelaria. Caxias do Sul: Editora Educs, 2000.  

 

Disciplina: CEL0014 - ANÁLISE TEXTUAL 

EMENTA 

A disciplina Língua portuguesa funciona como base para a aquisição de todos os outros 

conhecimentos. A habilidade e o bom desempenho no idioma proporcionam ao indivíduo maior 

capacidade de entendimento, reflexão e comunicabilidade nas informações, tornando-o "canal" 

seguro e eficaz na propagação do conhecimento. Em assim sendo, a disciplina Análise 

Textual integra todos os primeiros períodos dos diversos Cursos da Universidade, proporcionando 



      
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

33 

Gastronomia 

boas condições para  contato com novos conceitos e informações. Língua, fala, norma, variações e 

sociedade;  Modalidades linguísticas falada e escrita; O português coloquial e a norma culta; 

Leitura e produção escrita;  Estratégias de leitura: recuperação da informação; Compreensão e 

interpretação de textos; Reflexão sobre forma e conteúdo; O texto e sua 

funcionalidade;  Textualidade: coesão e coerência, intenção comunicativa, habilidades de 

interpretação; Gêneros textuais;  O estilo na escrita;  Tipologia textual.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KENEDY, Eduardo; ROSÁRIO, Ivo da Costa;  RIOS, Mariângela;  ARENA, Ana Beatriz;  MARIANI, 

Bethania; ROMÃO, Lucília Sousa;  MEDEIROS, Vanise;  SILVA, Silmara Dela.  PAES, Roberto 

(org.).  Língua, uso e discurso: entremeios e fronteiras. Estácio, Rio de Janeiro, 2013. 

FAVERO, Leonardo Lopes. Coesão e coerência textuais. 9. ed. São Paulo: Ática, 2002. 

KOCH, Ingedore Villaça  e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender- os sentidos do texto. São 

Paulo,  Editora Contexto, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABAURRE, Maria Luiza M.; PONTARA, Marcela. Gramática - Texto: Análise e construção de 

sentido. São Paulo: Moderna, 2006. 

ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M. Produção de texto - Interlocução e 

gêneros. São Paulo: Moderna, 2007.  

ABREU, Antonio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática, 2008.  

FIORIN, José; SAVIOLI, Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007.  

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006.  
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Disciplina: GST0759 - EVENTOS SOCIO CORPORATIVOS  

EMENTA 

Compreender os princípios de eventos gastronômicos como meio de promover o desenvolvimento 

econômico regional e social. Planejar e executar eventos gastronômicos de diversos tipos e portes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Renato Brenol. Manual de eventos. 2 ed. Caxias do Sul: EDUCS. 2002. 

MARTIN, Vanessa. Manual prático de eventos. São Paulo: Atlas. 2003. 

MATIAS, Marlene. Organização de eventos: procedimentos e técnicas. 3 ed. São Paulo: Manole. 

2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Renato Brenol. Manual de eventos. 2. ed. ampl. Caxias do Sul: EDUCS. 

GIACAGLIA, Maria Cecilia. Organização de eventos: teoria e prática. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning,?.  

NAKANE, Andréa. Técnicas de organização de eventos. Rio de Janeiro: Infobook 

VELOSO, Dirceu. Organização de eventos e solenidades. Goiânia: AB 

ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de organização de eventos: planejamento e operacionalização. 3. 

ed. São Paulo: Atlas,?. 
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Disciplina: GST0939 - COZINHA NA HOTELARIA 

EMENTA 

Atualmente, o mercado hoteleiro, e consequentemente o seu seguimento de alimentos e bebidas 

tem exigido muito de seus profissionais, pois é notável os reflexos das tendências que estão 

ocorrendo no cenário nacional e internacional. A crescente exigência pela excelência no 

departamento de alimentos e bebidas faz com que a educação profissional de nível tecnológico 

em gastronomia seja considerada fator estratégico de aprimoramento e competitividade. 

A crescente valorização da gastronomia nacional e internacional, no mercado hoteleiro é notória, 

buscando-se a produção e a distribuição de alimentos segundo padrões de excelência.   

Nesse panorama, a cada dia aumentam as oportunidades para profissionais qualificados com alta 

formação técnica e científica. 

Hotelaria e restauração. Aspectos operacionais do departamento de alimentos e bebidas. Serviço 

de Quarto, Restaurantes e eventos. Cardápio. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTELLI, Geraldo. Gestão Hoteleira. São Paulo : Saraiva,2006 

POWERS, Tom. Administração no setor de hospitalidade: turismo, hotelaria, restaurante. São 

Paulo:Atlas, 2004 

WALKER,John R.Introdução à Hospitalidade. Barueri,São Paulo: Manole,2001 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BORGES, Cecília. Festas  Recebendo com Charme. Rio de Janeiro: Editora Senac, 2006. 

LUZ, Olenka R. Cerimonial  Protocolo e Etiqueta. São Paulo: Editora Saraira, 2005. 
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MATIAS, M. Organização de Eventos - Procedimentos e Técnicas. São Paulo: Editora Manole, 2002. 

RIBEIRO, Célia. Etiqueta na Prática. Porto Alegre: Editora L&PM, 2000. 

LOBO, Alexandre. Manual de estrutura e organização do restaurante comercial. São Paulo: 

Atheneu. 

 

Disciplina: GST0940 - COZINHA BRASILEIRA (CENTRO-OESTE/SUL/SUDESTE) 

EMENTA 

Disciplina obrigatória do programa acadêmico, que permitirá ao aluno conhecer os ingredientes 

básicos utilizados em três regiões brasileiras nas cozinhas das regiões: centro-oeste, sudeste e sul - 

e suas principais técnicas de pré-preparo e cocção. 

É disciplina fundamental, pois fornecerá conhecimentos indispensáveis para o contato e 

desenvolvimento da cozinha regional brasileira; importantes para a inserção profissional do aluno 

dentro de um mercado de trabalho competitivo. 

Introdução a cozinha regional Brasileira, apresentação dos aspectos geográficos, sociais, 

históricos, culturais e gastronômicos importantes relativos às regiões Centro-oeste, Sudeste e Sul, 

identificação dos alimentos típicos regionais das regiões específicas e suas técnicas de pré preparo 

e cocção, demonstração e visualização das principais receitas típicas de identidade destas regiões. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CALOCA,F. Viagem Gastronômica Através do Brasil. São Paulo: SENAC, 2010.  

Hue, S.M.,Delícias do Descobrimento; a gastronomia brasileira no século XVI. São 

Paulo:Zahar,2008.  
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Pelt, Jean-Marie, 1933  Especiarias e ervas Aromáticas: História, botânica e culinária/ Jean-marie 

Pelt, tradução André Teles  Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALGRANTI,M. Pequeno Dicionário da Gula. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

CASCUDO, L. da C. História da Alimentação no Brasil. 3° edição, São Paulo: Global,2004. 

NEI,J.L. Dos Comes e Bebes do Espírito Santo - A Culinária Capixaba no Hotel Ilha do Boi. São Paulo: 

SENAC, 1998. 

CAVALCANTI,P. Patria das panelas: história e receitas da cozinha brasileira. São Paulo 

 SENAC, 2007. 

SILVA,S. Frutas Brasil Frutas. São Paulo: Círculo, empresa das artes, 2008 

VISSER, M. O ritual do jantar. Rio de Janeiro: Editora campus, 1998. 

 

Disciplina: GST0741 - CUSTOS EM RESTAURANTES 

EMENTA 

A disciplina de custos em restaurantes tem a missão de conscientizar os futuros profissionais sobre 

a importância de eleger controles gerenciais de custos eficientes e eficazes, para minimizar os 

riscos ligados ao retorno de investimento neste segmento. 

A abertura de negócios de gastronomia tem alta exigência de investimento e inicial e é classificada 

como uma atividade de alto risco. Sendo fundamental a compreensão dos custos a serem 

gerenciados para minimizar este risco. 
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O setor de gastronomia, principalmente nos grandes centros urbanos, mas não somente nestes, 

esta se tornando altamente competitivo exigindo cada vez mais conhecimento técnico para 

trabalhar nesta área 

Classificação dos custos; Histórico da formação de preços; Engenharia de cardápios; Ferramentas 

de controle e Análise de receitas e despesas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTELLI, G. Gestão Hoteleira; Editora Saraiva, 2007, 1ª edição 

FERREIRA, J. A. S. Contabilidade de Custos; São Paulo, Editora: Pearson - Prentice Hall, 2007; 1ª 

edição,  

MEGLIORINI, E. Custos - Análise e Gestão; São Paulo, Editora: Pearson - Prentice Hall, 2007,  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRAGA, R. M. M. Gestão da Gastronomia: Custos, Formação de Preços, Gerenciamento e 

planejamento do Lucro; São Paulo, Editora SENAC, 2009, 1ª edição,  

CANDIDO, I. Restaurante - Administração e Operacionalização. Editora: EDUCS,  Ano: 2010, Edição: 

1 

FONSECA, M. T. Tecnologias Gerenciais de Restaurantes; São Paulo, Editora SENAC, 2009  5ª 

Edição,  

KIMURA, A. Y. Planejamento e Administração de Custos em Restaurantes Industriais; Editora: 

Varela, 2003, 1ª Edição,  

ZANELLA, L. C. Instalação e administração de restaurantes; Editora METHA,  2008, 1ª Edição. 
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Disciplina: GST0761 - SUPRIMENTOS NA GASTRONOMIA  

EMENTA 

Identificar os diversos tipos de suprimentos. Classificar de acordo com os seus grupos 

gastronômicos. Definir as principais formas de utilização e armazenamento dos grupos de 

ingredientes. Conhecer estratégias de negociação em compras, estoque e almoxarifado para 

restaurantes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOWERSOX, D.J. ; CLOSS, D.J. Logística Empresarial. São Paulo: Atlas. 2001. 

HONG, Yuh Ching. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada: supply chain. São Paulo: 

Atlas. 2001. 

NOVAES, A.G.M. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e 

avaliação. Rio de Janeiro: Campus. 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAILY,P. J. H. Compras: princípios e administração. São Paulo: Atlas. 2000. 

BALLOU, R.H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. 

São Paulo: Atlas. 1993. 

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégias para a 

redução de custos e melhorias dos serviços. São Paulo: Pioneira. 2002. 

BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. São Paulo: 

Saraiva. 2005. 

BOWERSOX, Donald j.; CLOSS, David J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia 
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de suprimento. Tradução Adalberto Ferreira das Neves. São Paulo: Atlas,2010. 

 

  Disciplina: GST0763 - MARKETING APLICADO À GASTRONOMIA 

EMENTA 

A disciplina objetiva que o aluno  assimile e desenvolva os elementos essenciais do MIX de 

Marketing aplicados principalmente à  área Gastronômica. Para o aluno este conhecimento 

é  fundamental  na medida em que o curso tem também como objetivo formar empreendedores 

na Área de Gastronomia. 

Conceitos Básicos de Marketing. Planejamento estratégico de comunicação e vendas.  

Segmentação de mercado.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. KOTLER.P; ARMSTRONG,G. Princípios de marketing. São Paulo: Pearson, 2008  

2. KOTLER.P. Marketing para o Século XXI ? Como criar, Conquistar e Dominar Mercados.  

Rio de Janeiro: Ediouro, 2009 

3.KERIN,HARTLEY,BERKOWITZ,RUDELIUS. MARKETING. São Paulo; Editora Mc-Graw-Hill, 2007 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1.  MARICATO, P. Marketing para Bares e Restaurantes- Brasil: Senac, 2007 

2. BONAVITA, J.R.; DURO, J.Marketing para não-marqueteiros - Rio de Janeiro: Senac,2002        

3. CASTELLI, G. Gestão Hoteleira - Curitiba: Saraiva, 2007 
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Disciplina: GST0764 - COZINHA DA REGIÃO ASIÁTICA 

EMENTA 

Disciplina obrigatória do programa da Universidade Estacio de Sá, que contém técnicas e produtos 

específicos dentro da culinária mundial, sendo atualmente uma tendência utilizá-los. Estes, aliados 

aos conhecimentos teóricos da disciplina, são um diferencial para o profissional no mercado de 

trabalho e também fornecem subsídios para aplicação da criatividade no exercício da profissão. 

Ásia Introdução, Tailândia, República da India, Japão e China. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MORO, FERNANDA DE CARVALHO Arqueologias Culinárias da India. São Paulo: Editora Record, 

2004 

COZINHA CHINESA Uma versão saudável da culinária tradicional em mais de 80 receitas deliciosas. 

São Paulo: Editora Marco Zero, 2009 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LIN LIU,JEN. República gastronômica da China. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2009 

Cwierztka, Katarzyna J. ? Moderna Cozinha Japonesa: comida, poder e identidade nacional, São 

Paulo, SENAC, 2008 

Larousse da Cozinha do Mundo: Ásia e Oceania Larrousse do Brasil, 2005. 

Barber, Kimiko e Takemura, Hiroki - Sushi - Técnicas e Receitas, São Paulo, Publifolha, 2006 

Chay, Geraldine e Han, Y. N.  Cultura chinesa, São Paulo, Roca, 2007 ilustrado por Fu, Chunjiang   

HOLZMANN, Sérgio Neville. N. Sushi - sabor milenar. São Paulo: Publifolha, 2006. 

http://publifolha.folha.com.br/catalogo/livros/136193/
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Disciplina: GST0761 - SUPRIMENTOS NA GASTRONOMIA  

EMENTA 

Identificar os diversos tipos de suprimentos. Classificar de acordo com os seus grupos 

gastronômicos. Definir as principais formas de utilização e armazenamento dos grupos de 

ingredientes. Conhecer estratégias de negociação em compras, estoque e almoxarifado para 

restaurantes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOWERSOX, D.J. ; CLOSS, D.J. Logística Empresarial. São Paulo: Atlas. 2001. 

HONG, Yuh Ching. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada: supply chain. São Paulo: 

Atlas. 2001. 

NOVAES, A.G.M. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e 

avaliação. Rio de Janeiro: Campus. 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAILY,P. J. H. Compras: princípios e administração. São Paulo: Atlas. 2000. 

BALLOU, R.H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. 

São Paulo: Atlas. 1993. 

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégias para a 

redução de custos e melhorias dos serviços. São Paulo: Pioneira. 2002. 

BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. São Paulo: 

Saraiva. 2005. 
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Disciplina: GST0852 - SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM GASTRONOMIA 

EMENTA 

Trata-se de uma disciplina integradora e abrangente para acompanhar o processo de 

aprendizagem e o desempenho acadêmico dos alunos. Este acompanhamento poderá produzir 

dados para a construção de referenciais que permitam a definição de ações voltadas à melhoria da 

qualidade do curso. 

Inter-relaciona os conteúdos programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares do Curso de 

Gastronomia, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do 

conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de 

sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.  

A disciplina tem como meta a integração de conteúdos curriculares, competências e habilidades 

desenvolvidas ao longo do curso, capacitando o estudante a um bom desempenho profissional, de 

acordo com o perfil estabelecido nas diretrizes curriculares específicas para o curso, bem como 

nas diretrizes estabelecidas, pelo INEP, para a prova que avalia o curso através do desempenho 

dos alunos concluintes. 

A construção do ser cidadão, enfatizada como a educação em direitos humanos, acontecerá de 

forma combinada e transversal, em todas as atividades propostas aos alunos, como visão crítica da 

participação humana em suas atividades econômicas, sociais, culturas. Desta forma, pretender-se-

á abordar conteúdos atualizados sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do 

conhecimento, assim como as heranças étnico-raciais, indígenas, europeias e afro-brasileiras 

influenciam a nossa gastronomia. 

A preocupação com o ser cidadão, também estará inclusa na temática sobre a educação 

ambiental, contextualizada através de suas adjacências à atividade gastronômica, pelo consumo 

de água, de energia, de gás, pela geração de lixo, em suas diversas formas de classificação, 

atendendo a Lei Federal 9795, de 27/04/1999, que dispõe sobre a educação ambiental, instituindo 
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a Política Nacional de Educação Ambiental, e o Parecer CNE/CP nº 14/2012, de 6 de junho de 

2012, a educação ambiental (EA) está representada pelos processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem essencial à qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. 

Ciclo SINAES. Formação geral. Formação básica e profissional do profissional em gastronomia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

A Arte de Servir: um guia para conquistar e manter clientes destinado a funcionários, gerentes e 

proprietários de restaurantes. 1a. edição. Instituto de Culinaria da América. São Paulo: Roca, 2004. 

KNIGHT, J. B. & KOTSCHEVAR, L. H. Gestão, Planejamento, Operação de Restaurantes. São Paulo: 

Roca, 2005. 

VASCONCELOS, Frederico. Menu: como montar um cardápio eficiente. São Paulo: Roca, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAILY,P. J. H. Compras: princípios e administração. São Paulo: Atlas. 2000. 

BALLOU, R.H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e 

distribuição física. São Paulo: Atlas. 1993. 

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégias 

para a redução de custos e melhorias dos serviços. São Paulo: Pioneira. 2002. 

BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. São 

Paulo: Saraiva. 2005. 
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Disciplina: GST0942 - COZINHA MEDITERRÂNEA 

EMENTA 

Disciplina obrigatória do programa acadêmico, que permitirá ao aluno conhecer os ingredientes 

básicos utilizados na Cozinha Mediterrânea e suas principais técnicas de preparo. É disciplina 

fundamental, pois fornecerá conhecimentos indispensáveis para o desenvolvimento do aluno no 

curso  e na vida profissional. 

Cozinha Mediterrânea. Cozinha Italiana. Cozinha Espanhola. Cozinha Africana do Norte. Cozinha 

Grega. Cozinha Libanesa. Cozinha Síria. Cozinha Turca. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DUCASSE, A. O Gran Libro de Cocina de Alain Ducasse. Madrid:Editora Akal, 2009 

FAKHRI, A. Toque de Grécia - Cozinha do Sol. São Paulo: Editora Record, 2007 

SHULMAN, M.R. Sabores da Espanha - Receitas de Regiões como Andaluzia, Catalunha, Galicia, 

País Basco e Valencia.São Paulo: Editora Publifolha, 2011 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LAROUSSE, Larousse da Cozinha do Mundo: Oriente Mèdio, África, Indico. São Paulo: Editora 

Larousse, 2005 

MACKELEY,L. O livro da Comida Grega.São Paulo:Editora Manole, 1998 

FAKHRI,A. FAKHRI N. W: A Arte Culinária Marroquina. São Paulo: Editora Record, 2002 

ZAVAN,L. Larousse da Cozinha Italiana. São Paulo:Editora Larousse do Brasil, 2006  

MACKEY,L. O livro de Comida Grega, São Paulo: Editora Manole,1997 
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WOLFERT,P. Cozinha Mediterrânea. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 1997. 

Disciplina: GST0987 - ENOLOGIA, APERITIVOS E DRINQUES 

EMENTA 

Os vinhedos e as variedades de uva. A vinificação dos vários tipos de vinhos. Bebidas alcoólicas e 

não alcoólicas. Serviços de vinhos. Organização de um bar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SIMON, Joanna. Vinho e Comida. SP: Companhia das Letras, 2000. 

VENTURINI FILHO, Waldemar. Bebidas Alcoólicas -  Bebidas, Vol. 1. SP: Ed. Blucher, 2010. 

 AMARANTE, José Osvaldo Albano do. Os Segredos do Vinho - Para Iniciantes e Iniciados. SP: Ed. 

Mescla, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 JOHNSON, Hugh. A História do Vinho. SP: Ed. Companhia das Letras, 2009.  KLADSTRUP,Don. 

Vinho & Guerra. Rio: Ed. Jorge Zahar, 2002. 

MACNEIL, Karen. A Bíblia do Vinho. Rio: Ediouro, 2003. 

PINTO, Daniel. Manual Didático do Vinho. SP: Ed Anhembi Morumbi, 2009. 

BORGES, Euclides P. Harmonização de Vinho e Comida. Rio: Editora Mauad, 2007. 
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Disciplina: GST0747 - TÓPICOS ESPECIAIS EM GASTRONOMIA 

EMENTA 

Disciplina obrigatória do programa da Universidade Estácio de Sá. Essa disciplina permite que o 

aluno amplie a sua cultura gastronômica, abordando algumas cozinhas típicas importantes na 

gastronomia mundial, complementando assim o programa do curso. 

Deste modo, ele será capaz de identificar os ingredientes e pratos típicos que formam as cozinhas 

típicas das Américas, Itália e Espanha. Com isso, o aluno terá uma visão completa de todas as 

cozinhas do mundo, enriquecendo o seu conhecimento no exercício da profissão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LAROUSSE EDITORIAL. Larousse da Cozinha italiana. São Paulo: Larousse do Brasil, 2007. 

LUNA, P. E. & CAGNIN, P. A fabulosa culinária mediterrânea dos contos de Esopo. São Paulo: 

Record, 2004.  

FARROW, J. Escola de Chefs - Técnicas Passo a Passo para a Culinária sem Segredos. São Paulo: 

Manole, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HAMYLIN. Escola de Culinária: 150 da melhores receitas clássicas e contemporâneas passo a 

passo. São  Paulo: Manole, 2008. 

DUMAS, A. Grande dicionário de culinária. São Paulo: Jorge Zahar, 2009. 

BELLUZO, R. Os sabores da América: Cuba, Jamaica, Martinica e México.São Paulo: SENAC, 2004 

MARTA, W. A cozinha espanhola. São Paulo: Melhoramentos, 2002. 

MARCHESI, G. A. Mesa Posta: historia estética da cozinha. São Paulo: Editora SENAC, 2010 
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Disciplina: GST0768 - GESTÃO DE COZINHAS 

EMENTA 

No Brasil, a gastronomia tem atualmente vivenciado um significativo impulso, ao lado de uma 

notável transformação, fruto de demandas locais e reflexos das tendências que estão ocorrendo 

no mundo gastronômico internacional.  A crescente valorização da boa alimentação em nosso país 

é notória e a oferta de restaurantes tem aumentado significativamente. 

Torna-se necessário que pessoas qualificadas possam desenvolver, a partir de uma sólida 

formação,  

longa experiência e condições corretas, um trabalho capaz de atender tais demandas. Sendo 

assim, o  

Gestor em Gastronomia tem seu espaço ampliado junto ao mercado de administração de 

restaurantes e de cozinhas profissionais. Para tal são oferecidos ao discente os seguintes 

ensinamentos: 

Planejamento da operação de cozinhas profissionais em geral. Construção, adequação e 

padronização de cardápios. Gestão de pessoas para atividades em cozinhas profissionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KNIGHT, J. B, LENDAL H. K. Gestão, Planejamento e Operação de Restaurantes. São Paulo: ROCA, 

2005. 

WALKER, J. R. Introdução à Hospitalidade. Barueri, SP: Manole, 2002 

WALKER, J. LUNDBERG, D.E. O Restaurante - Conceito e Operação. São Paulo: Bookman, 2003 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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CASTELLI, G. Gestão Hoteleira. São Paulo: Saraiva. 2006. 

CHON, K.-S. , SPARROWE, R. T. Hospitalidade: Conceitos e Aplicações; Editora: Cengage Learning, 

2003  1ª Edição 

FREUND, T. Alimentos e Bebidas  Uma Visão Gerencial. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2005 

POWERS, T, BARROWS, C. W. Administração no Setor de Hospitalidade. São Paulo: Atlas, 2004 

ZANELLA, L. C. Instalação e Administração de Restaurantes. São Paulo: Editora METHA, 2007 
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9-REGULAMENTOS 

 

9.1 Regulamento de Estágio não obrigatório 

Como os cursos tecnológicos não exigem do aluno o cumprimento de carga horária de estágio 

obrigatório e não obrigatório, a instituição oferece ao aluno a oportunidade de experienciar os 

estágios oferecidos por empresas que se dirigem à instituição a procura de estagiários. As vagas 

são colocadas on line e os alunos interessados do curso se dirigem ao setor e cumprem as das 

normas estabelecidas pelo  setor E3 Espaço Estágio Emprego. 
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 9.2 Regulamento do Laboratório de Alimentos e Bebidas 

 

CAPITULO I 

DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS GERAIS 

Art.1º. Este regulamento normatiza o funcionamento dos Laboratórios de Alimentos e Bebidas do 

Centro Universitário Estácio da Bahia, os direitos e deveres dos usuários.  

CAPITULO II 

DOS USUÁRIO 

Art.2º São usuários dos laboratórios de Alimentos e Bebidas: 

I – alunos dos cursos de Nutrição e Gastronomia; 

II – Coordenadores, Professores e Instrutores. 

Art. 3º Sempre que for indispensável à segurança, inspeção e realização de trabalhos que visem à 

manutenção do funcionamento normal do Laboratório, será facilitado o ingresso aos 

coordenadores dos cursos tecnológicos, membros da administração e direção. 

Parágrafo Único – Esse procedimento deve ser notificado com antecedência aos 

professores que estiverem utilizando o Laboratório.  

Art. 4º. Os usuários são responsáveis pela ordem, limpeza e conservação do local, de maneira a 

não causar incômodo ou provocar queixa por parte dos demais.  
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Art. 5º. Os alunos não podem dar ordens diretas aos funcionários do Laboratório, devendo 

qualquer falta ser comunicada ao professor ou ser registrada no livro de ocorrências que ficará à 

disposição dos usuários.  

 

Parágrafo único - É dever dos alunos e ou funcionários tratar a todos com respeito e urbanidade 

requeridos. 

 

CAPÍTULO III 

DO USO DO LABORATÓRIO E DOS VISITANTES 

Art. 6º. Durante as aulas, só podem participar ativamente os alunos da turma que estiver escalada 

para o uso do espaço e que portarem jaleco, touca para contenção de cabelos, calças compridas e 

sapatos fechados. Sem uso de bijuterias, jóias, fitas religiosas, piercings e quaisquer outros objetos 

que possam se desprender e cair nos alimentos. Unhas cortadas e sem esmalte ou base. É proibido 

uso de barba e bigode. Pessoas com pequenos cortes ou ferimentos, com bandagem protetora e 

luvas de procedimentos. 

Art. 7º. O ingresso dos visitantes, quando fora do horário da aula, será sempre acompanhado por 

professor, coordenador, membros da administração ou direção. Os mesmos devem estar, se em 

horário de funcionamento, paramentados com touca protetora de cabelos, jaleco, calças 

compridas e sapatos fechados e na falta destes, uso de pró-pés descartáveis. 

Parágrafo único - Em casos especiais, o professor dará consentimento prévio para 

atuação do discente. 

CAPÍTULO IV 
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DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Art. 8º. O Laboratório funciona de segunda à sexta-feira das 06:30h às 22h. E aos sábados das 

6:30às 13h, quando solicitado por reserva antecipada. 

Parágrafo único – Excepcionalmente o Laboratório pode funcionar em horários e dias 

diversos do previsto no caput deste artigo, quando ocorrer reserva para cursos ou 

festividades programadas em que o uso do Laboratório se fizer necessário. 

 

CAPÍTULO V 

DOS EQUIPAMENTOS 

Art. 9º. Os equipamentos devem ser utilizados sempre na presença de um responsável da 

Faculdade. 

Parágrafo único - Qualquer dano ocorrido sem o acompanhamento do responsável acima 

qualificado, fica sob a responsabilidade e ônus de quem der causa. 

 

CAPÍTULO VI 

DA LIMPEZA 

Art. 10. Os alunos são responsáveis pela limpeza e guarda dos utensílios usados nas aulas práticas, 

salvo determinação em contrário do professor.  

Art. 11. A rotina de higienização e sanitização do ambiente fica a cargo do funcionário escalado 

para a manutenção e limpeza (steward ou plongeur em termos específicos de Hotelaria, auxiliar de 

serviços gerais). 
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Art. 12. A rotina de limpeza de pisos, janelas, portas, cadeiras, teto, coifa, equipamentos e outros 

mobiliários existentes é definida por escrito e controlada pelo responsável do Laboratório.  

Parágrafo único - Havendo necessidade do uso de produtos químicos, estes, devem ser 

adquiridos em firmas especializadas, tradicionais no mercado. 

 

CAPÍTULO VII 

DO INVENTÁRIO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS 

Art. 13. O inventário dos equipamentos, mobiliários e utensílios é feito pelo responsável 

administrativo do patrimônio da Faculdade e entregue ao responsável do Laboratório para 

conferência. 

Parágrafo único – O responsável pelo Laboratório tem cópia dos Manuais de Operação e 

Manutenção dos equipamentos com as especificações e termos de garantia dos 

equipamentos, para controle e uso dos usuários. 

Art. 14. No final de cada semestre os responsáveis pelo patrimônio e pelo laboratório fazem 

conjuntamente uma conferência e anotação dos itens com defeito ou avarias e quebrados ou 

danificados para, conforme o caso, serem substituídos imediatamente ou reparados conforme for 

o caso. 

Parágrafo único - Caso seja constatado durante as aulas mau uso que decorra em dano, o 

aluno, funcionário ou professor é notificado para reposição imediata com anotação no 

livro de ocorrências. 

 

CAPÍTULO VIII 



      
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

55 

Gastronomia 

DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS USADOS 

Art. 15. Os gêneros utilizados nas aulas práticas dos cursos são providenciados pela instituição ou 

por alunos através de apoios e/ou aquisição própria. 

Art. 16. Os gêneros que são utilizados em aulas de cursos avulsos são adquiridos com o valor 

auferido pelas inscrições e/ou com incentivo de patrocínios e ou apoios. 

 

CAPÍTULO IX 

DA SEGURANÇA 

Art. 17. Cabe a administração instalar e manter em perfeito estado de funcionamento, extintores 

dos tipos recomendados para ambientes com instalações industriais de força e gás, em perfeita 

consonância com as recomendações da ABNT, normas e procedimentos de segurança, 

preconizadas pela legislação municipal e estadual, providenciando recargas nos prazos 

determinados pelo fabricante/fornecedor, conforme legislação vigente. 

Art. 19. São competências da administração: 

I - providenciar as vistorias, licenças e alvarás junto à administração municipal e Corpo de 

Bombeiros, em atendimento a todos os requisitos legais para o funcionamento do 

Laboratório. 

II - prover os seguros previstos em lei para cobertura de equipamentos, instalações, 

usuários e terceiros. 

CAPÍTULO X 

DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS USADOS 
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Art. 20. O lixo gerado é recolhido após ou durante as atividades práticas pelo steward ou por 

funcionário da Faculdade designado para tal fim. 

Art. 21. Materiais descartáveis e recicláveis são recolhidos separadamente do lixo orgânico e são 

encaminhados para usina de reciclagem. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. O presente regulamento pode ser modificado por proposta das Coordenações dos Cursos, 

mediante aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Art. 23. Os casos omissos serão resolvidos pelos professores-líderes e devidamente referendados 

pelo Colegiado dos Cursos de Gastronomia e de Nutrição. 

Art. 24. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Salvador, 05 de setembro de 2009. 
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8. ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 
 

As AAC (Atividades Acadêmicas Complementares) se constituem como componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do perfil do formando, sem que se confundam com estágio 

curricular supervisionado e com atividades de campo que não são partes integrantes do currículo 

dos cursos tecnológicos. Mas entendemos que a oportunidade de observar e vivenciar a 

restauração num ambiente real enriquece a vida acadêmica do aluno. Nos PPC’s da matrizes 

312,213 e 215 estão previstas 66 horas de Atividades Acadêmicas complementares. Assim, essas 

atividades deverão ser planejadas, acompanhadas e controladas para que a sua realização possa 

contribuir efetivamente na formação dos alunos. Como extensão, estas atividades visam promover 

diálogos com a sociedade, a fim de reelaborar e produzir conhecimento sobre a realidade, de 

forma compartilhada, buscando alternativas de resolução e encaminhamento de problemas.  

 

CUMPRIMENTO DAS HORAS DE AAC 

O aluno tem disponível uma agenda de atividades complementares, elaborada pela coordenação 

do próprio curso, e também uma programação de atividades oferecidas por outros setores da 

Universidade, desde que estejam em consonância com a proposta curricular do seu curso, o que 

lhe possibilitará o cumprimento das horas totais exigidas pelo curso. A agenda deverá ser 

disponibilizada no sistema (SIA) possibilitando, assim, a inscrição prévia dos alunos. 

 

OFERTA DAS AAC PARA OS ALUNOS 

Para toda atividade acadêmica promovida pelo curso é encaminhado o projeto em modelo padrão 

(FIB/Estácio) para a coordenação de extensão e, posteriormente, esta atividade é cadastrada no 

SIA pelo professor orientador escolhido pela coordenação do curso, para inscrições dos alunos via 

secretaria virtual. A atividade é entregue no prazo de 07 dias de antecedência para ser entregue 

na coordenação de extensão e pelo menos 05 dias cadastramento no SIA, para inscrição dos 

alunos. 
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Atenção: os códigos gerados a partir do cadastramento da atividade são códigos únicos, tendo que 

ser anotados para futuras ocorrências. 

 

PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES 

Para participar de uma atividade, é necessário que o aluno efetue sua inscrição pela Internet. Para 

isto, basta que o aluno entre com o seu login acadêmico (matrícula) no Campus virtual – SIA – 

PTP/HORAS RAC – Efetuar Inscrição. Em seguida, selecione o mês que deseja consultar e, 

posteriormente, a atividade de interesse. No dia da atividade, é priorizada a participação dos 

alunos que se inscreveram previamente. 

 

NÚCLEO DE EXTENSÃO – ESTÁCIO / FIB 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996) 

estabelece, entre os princípios e fins da educação, a vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais, sendo que entre as finalidades da educação superior estão as de: 

estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica; estimular o conhecimento dos 

problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade, além de 

promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

instituição. Desse modo, em uma relação de interdependência caminham as atividades de 

pesquisa e extensão universitária.  

O Núcleo de Arte, Cultura e Extensão do Centro Universitário - FIB tem como missão promover 

ações que integrem comunidade, corpo discente e docente. Entende-se que a 

Faculdade/Universidade não é uma Instituição isolada e precisa interagir com a população do seu 

entorno, o que pode ser feito através de atividades, cursos e Projetos de Extensão ligados à 

graduação.  
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Este setor desenvolve 3 tipos de ações: Cursos (treinamentos de formação inicial, ou continuada, 

cursos livres, cursos, preparatórios, cursos de iniciação ou atualização), Eventos (congresso, 

seminário, simpósio, colóquio, oficina, fórum, debate, mesa redonda, palestra, campeonato, 

reunião técnica, encontro, jornada, ciclo de estudos, concertos, exposições, torneios, exibição 

pública, recitais, etc.) e Serviços (resume-se em tarefas profissionais fundamentadas em 

habilidades e conhecimentos de domínio da faculdade e que se transfere ou se intercambia com a 

sociedade, através de laboratórios, consultórios, hospitais, núcleos, campus avançado, biblioteca, 

arquivo e museus). 

O propósito maior da extensão é fundir o que se aprende e produz na universidade e aplicar no 

desenvolvimento de uma comunidade. Comunidade esta, que tem participação ativa e contribui 

para o desenvolvimento da Instituição de Ensino. 

PROJETOS E CURSOS DE EXTENSÃO E CURSOS LIVRES 

 

PROJETO: VIVÊNCIA PRÁTICA:  

Os cursos de extensão oferecidos neste semestre, seguem abaixo: 



      
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

60 

Gastronomia 

CIRCUITO GASTRONÔMICO 

Visita Técnica aos Hotéis 

INTRODUÇÃO 

O Circuito Gastronômico consiste de visita técnicas aos hotéis de médio e grande porte de 

Salvador, localizados no circuito do turismo – hospedagem. Trazendo, por semestre, dois meios de 

hospedagem, um localizado no centro da cidade e outro localizado no novo centro de negócios da 

cidade -  Avenidas ACM, Tancredo Neves, entre outras. 

Estava visita objetiva vivenciar, como cliente, um serviço de A&B de um hotel, através do Café da 

Manhã, além de conhecer as áreas de hospedagem, sociais e de serviços de um estabelecimento 

hoteleiro. 

PÚBLICO ALVO 

Acadêmicos do Curso de Gastronomia. 

OBJETIVO: 

Vivenciar, como cliente, um serviço de A&B de um hotel, através do Café da Manhã, além de 

conhecer as áreas de hospedagem, sociais e de serviços de um estabelecimento hoteleiro. 

Carga Horária  6h 

Nº mínimo e máximo de alunos  Mínimo 10 – máximo 25 

Período da atividade 18/04/2015 
23/05/2015 

Data de encerramento das inscrições Um dia antes da realização da atividade 

Horas de Atividades Acadêmicas 
Complementares 

06 

Local  
Interno (sala, auditório, S2) 
Externo (no caso de visita técnica e ou 
participação em eventos) 

Sheraton da Bahia Hotel – Antigo Hotel 
da Bahia 

Hotel  São Salvador – Antigo Hotel Matiz 

Semestres 3º, 4º e 5º 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

DATA(S): 18/04/2015 

HORÁRIO(S): 8h às 12h 

LOCAL: Sheraton da Bahia Hotel – Antigo Hotel da Bahia 

PROFESSORA: Cristiane Barreto  

OBSERVAÇÃO: A visita consiste obrigatoriamente da vivência do café da manha seguida de site 

inspection. Custo do café da manha – Procurar professora Cristiane Barreto no Núcleo de 

Extensão. 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

DATA(S): 23/05/2015 

HORÁRIO(S): 8h às 12h 

LOCAL: Hotel  São Salvador – Antigo Hotel Matiz 

PROFESSORA: Cristiane Barreto  

OBSERVAÇÃO: A visita consiste obrigatoriamente da vivência do café da manha seguida de site 

inspection. Custo do café da manha – Procurar professora Cristiane Barreto no Núcleo de 

Extensão. 
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VIVENDO & APRENDENDO 

Imersão Gastronômica 

 

INTRODUÇÃO 

O Vivendo e Aprendendo – Imersão Gastronômica consiste em vivenciar, por um dia, rotinas e 

processos as áreas de que compõe um estabelecimento de alimentos e bebidas – front / back / 

office. 

Em cada semestre será escolhido um restaurante para que possamos realizar a atividade. 

PÚBLICO ALVO 

Acadêmicos do Curso de Gastronomia. 

OBJETIVO: 

Vivenciar, por um dia, rotinas e processos as áreas de que compõe um estabelecimento de 

alimentos e bebidas – front / back / office. 

Carga Horária  10h 

Nº mínimo e máximo de alunos  Mínimo 1 – máximo 3 

Período da atividade 25/03/2015 

Data de encerramento das inscrições 15 dias antes da realização da atividade 

Horas de Atividades Acadêmicas 
Complementares 

10h 

Local  
Interno (sala, auditório, S2) 
Externo (no caso de visita técnica e ou 
participação em eventos) 

Sheraton da Bahia Hotel – Antigo Hotel 
da Bahia 
Hotel  São Salvador – Antigo Hotel Matiz 

Semestres 2º 3º, 4º e 5º 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

DATA(S): 25/03/2015 

HORÁRIO(S): 10h às 20h 

LOCAL: Hoopa Burger e Beer – Praia do Forte. 

PROFESSORA: Cristiane Barreto – Seliz Grassini  

OBSERVAÇÃO: Após a inscrição no SIA os alunos deverão participar de uma reunião no dia 18 de 

março de 2015, às 13h, no núcleo de Extensão, com as professoras Seliz Grassini e Cristiane 

Barreto. 
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Cursos livres: 

Neste semestre ofertamos cursos livres que obtiveram quórum para serem ministrados, conforme 

exemplo a seguir: 

Curso Livre de ENOGASTRONOMIA 

 

Duração prevista: 12 horas distribuídas em três sábados dos meses de março, abril, maio, Nº de 

participantes: 25 pessoas por aula 

Início: último sábado de março 

Local: Laboratório de Restauração 

Viagem a Vinicolas em Juazeiro e Petrolina: não é obrigatório 

Investimento:  

Organização e supervisão: Seliz Grassini Rego 

1- JUSTIFICATIVA: 

Consumir vinhos é uma satisfação, independente do tipo, país de origem, embalagem, preço, etc. 

Saber degustar é viajar pelo mundo dos sabores, aromas, texturas; á expandir limites perceptivos e 

culturas. A Bahia especialmente o Vale do Rio São Francisco tem sido uma das regiões mais 

promissoras para o plantio de uvas e produção de vinhos no Brasil cujo diferencial é objeto de 

interesse e pesquisa de enólogos vindos de todas as partes do mundo. Aliar o estudo e o prazer à 

perspectiva de conhecer um exemplo de empreendedorismo e sucesso é oportunidade ímpar. 

2- OBJETIVOS: 
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. Conhecer os aspectos da cultura da videira, seus frutos e utilizações. 

. Apresentar aos alunos, os processos básicos na confecção dos vinhos. 

. Estudar os países produtores. 

. Desenvolver o aluno na arte da degustação do vinho e sua harmonização com diversos tipos de 

alimentos ( Enogastronomia ). 

. Proporcionar a vivência em uma adega comercial  

3-DESENVOLVIMENTO: 

1ªaula: Como degustar o vinho – o prazer com sabedoria 

. Características organolépticas do vinho 

. Leitura dos rótulos 

. Os copos 

. Temperaturas adequadas 

. Harmonização de alimentos e vinhos 

. Países produtores e principais vinhos 

2ªaula: A viticultura – aspectos básicos 

. A matéria-prima – as uvas 

. A importância do solo, clima, chuvas, terroir 

. Tipos de uvas 
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. As pragas 

3ªaula:- A vinicultura:  “ Estou bebendo estrelas” 

 . Os processos de produção dos vinhos tinto, branco e champanhe/ espumantes 

 . As rolhas 

   A vitivinicultura no nordeste brasileiro 

4ª aula visita técnica: a Juazeiro e Petrolina em 03 vinícolas com  agência independente. Não é 

obrigatório. 

Visita técnica a uma adega comercial com os alunos interessados: observação de tipos de vinhos, 

produtores e paÍses de origem. 

4- METODOLOGIA E RECURSOS 

.Aulas expositivas, discussões utilizando o flip chart, retroprojetor, transparências, filmes 

acessórios utilizados no serviço dos vinhos, diversos tipos de taças, copos, revistas, vinhos para 

degustação, etc. 

 

5- REFERÊNCIAS: 

5-1-LIVROS: 

PACHECO, A.O. Manual do Maître d’Hôtel. 2ª ed. São Paulo: Ed. SENAC, 1999, 248p. 

 

PACHECO, A.O. Vinhos & Uvas. São Paulo: Ed. SENAC,2000,246p. 
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PACHECO, A.O. Iniciação à Enologia. 2ª ed. São Paulo: Ed. SENAC,1999,176p. 

GALVÃO, Saul A Cozinha e seus Vinhos. 2ª ed. São Paulo: Ed. SENAC,1999,416p. 

CATALUÑA, Ernesto. As Uvas e os Vinhos. 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo, Ed. Globo, 1991,216p. 

JOHNSON, Hugh. Como Apreciar VINHOS. 2ª ed. Rio de Janeiro, EDIOURO,1998,144p. 

LONA, A.L VINHOS,degustação, elaboração e serviço. 6ª ed. Porto Alegre, Ed. AGE,2001,152p. 

VÁZQUEZ,M.R. e MORÁN, A.M.. VINHOS, um presente dos deuses para um deus especial  

Salvador: Ed. da UNEB, 2001,216p 

STEVENSON,Tom  101 Dicas Essenciais VINHOS. 3ª ed. Rio de Janeiro, EDIOURO,2000,72p. 

SIMON, Joana. Vinho e Comida. São Paulo, Ed. Companhia das Letras,2000, 160p. 

LE CORDON BLEU. São Paulo, Ed. Marco Zero, 2001,192p. 

PERCUSSI, Luciano. Viagem Enológica pela Itália, São Paulo, Ed. Nova Alexandria, 2002, 128p. 

SANTOS,S.P. O Vinho e suas Circunstâncias. São Paulo, Ed. SENAC,2002,256p. 

KLADSTRUP, Don e Petie. Vinho & Guerra. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,2002.254p. 

McCARTHY, ED EWING-MULLIGAN,Mary. Vinho Branco para Leigos. São Paulo: Ed. Mandarim, 

1997,320p. 

ALVES, M. M. Vinhos A Arte da França A Viticultura no Brasil. São Paulo : Ed. Dórea Books and Art 

Artes Gráficas, 1995,182p. 

5-2-FILMES: 

Bom Ano 
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Sideways 

5-3-REVISTAS ESPECIALIZADAS: 

Vinho Magazine Market Press -  Editora Ltda. 

Gula -  Editora Peixes 

5-4-SITES: 

www.vinho magazine.com .br 

www.gula.com.br 

www.strauss.com.br 

www.miolo.com.br 

www.percussi.com.br 

www.salton.com.br 

www.tastevin.com.br 

www.expand.com.br 

6- MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

. Folders de propaganda e divulgação.  

. Vinhos brancos,tintos e espumantes de diversos produtores. 

. Taças para água, vinho tinto, branco e champanhe. 

. Abridor de garrafa tipo ajudante do garçom 

. Cortador de cápsulas 

. Termômetro para vinhos 

http://www.vinho/
http://www.gula.com.br/
http://www.strauss.com.br/
http://www.miolo.com.br/
http://www.percussi.com.br/
http://www.salton.com.br/
http://www.tastevin.com.br/
http://www.expand.com.br/
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. Retro projetor e transparências 

. Filmes especializados, TV e Vídeo  

. Taça ISO 

. Vinhos brancos: 06 unid. de 750ml 

. Vinhos tintos: 06 unid. de 750ml 

. Espumantes: 02 unid. de 750ml 

. Água filtrada em todas as aulas 

. Torradas de pão francês em todas as aulas. 

7- INVESTIMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO DO CURSO:  

. Instrutores: hora / aula- R$ 60,00 

. Vinhos: R$450,00  

. Pães: R$ 60,00 

. Total: R$ 1230,00 divididos pelo número de alunos inressados 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS no semestre: 

Globo Logística 

Nestlé do Brasil 

Germer 

Bunghe 

Três Corações 

Nova Mercantil 

 

· PROJETO VOLUNTARIADO DA FIB 

O CURSO  
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· DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 



[ 

 

 


