
Ementário:

PDT001 – PRODUÇÃO TEXTUAL. 40 h. I – Teórica: 34h; Prática: 06h

Tópicos  sobre  o  desenvolvimento  das  habilidades  de  leitura  e  produção  escrita  em  Língua

Portuguesa.  Estudo dos modelos de produção oral  e escrita de acordo com o gênero,  estilo e

padrão de registro.

HAL002 – HISTÓRIA DA ALIMENTAÇÃO. 40 h. I – Teórica: 40h; Prática: 00h

Estudo  dos  conceitos  sociológicos,  antropológicos  e  filosóficos  da  alimentação.  Estudo  da

alimentação  ao  longo  da  história,  na  modernidade  e  na  contemporaneidade.  Estudo  sobre  a

formação da culinária brasileira.

HGA003 – HIGIENE ALIMENTAR. 40 h. I – Teórica: 32h; Prática: 08h

Introdução à higiene dos alimentos. Estudo dos microrganismos de importância alimentar. Noções

sobre Higienização em empresas de alimentação.

TUH004 – TURISMO E HOSPITALIDADE. 40 h. I – Teórica: 40h; Prática: 00h

Estudo introdutório sobre lazer no Brasil. Introdução a Hospitalidade. Cadeia produtiva do turismo.

A hospitalidade nos serviços de alimentação. Roteiros turísticos gastronômicos.

TBC005 – TÉCNICAS BÁSICAS EM COZINHA. 80 h. I – Teórica: 30h; Prática: 50h

Hierarquia na cozinha. Reconhecimento de matérias-primas. Estudos das habilidades e técnicas

culinárias.

PFO006 –  PLANEJAMENTO FÍSICO E  ORGANIZACIONAL DE COZINHAS INDUSTRIAIS.  40 h.  I  –

Teórica: 32h; Prática: 08h

Definições de Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN). Estrutura e funcionamento de unidades

de alimentação e/ou gastronômicos. Tecnologias e os Serviços de Alimentação.

CGM007 – COZINHA FRIA GARD MANGER. 80 h. I – Teórica: 20h; Prática: 60h

Histórico da Cozinha Fria. Equipamentos e utensílios utilizados na cozinha fria. Técnicas de Gard

Manger. Decoração com frutas e legumes.

EMP080 – EMPREENDEDORISMO. 40 h. I – Teórica: 40h; Prática: 00h

Surgimento do empreendedorismo. Empreendedorismo no Brasil. Diferenças e similaridades entre

o administrador e empreendedor. Características do empreendedor de sucesso. Empresa.

Elaboração de plano de negócios e estudo de viabilidade financeira. Marketing pessoal.

NUT009 – NUTRIÇÃO. 40 h. II – Teórica: 32h; Prática: 08h



Introdução à Nutrição e Alimentação. Nutrição e saúde. Nutrição e técnica dietética. Conceitos

fundamentais de dietética. Pesos e medidas e indicadores no preparo dos alimentos. Planejamento

de cardápios saudáveis e refeições balanceadas.

RF010 – COZINHA FRANCESA. 60 h. II – Teórica: 20h; Prática: 40h

A  formação  gastronômica  na  França.  Regiões,  suas  influências  culturais  e  características

gastronômicas. Cozinha Regional ou Cuisine de Terroir. Cozinha Burguesa. Cuisine Nouvelle ou Nova

Cozinha. Cozinha Atual.

CEM011 – COZINHAS EUROPÉIAS E MEDITERRANEAS. 40 h. II – Teórica: 10h; Prática: 30h

Aspectos  históricos,  étnicos,  econômicos,  sociais  e  culturais  dos  hábitos  alimentares  e  da

gastronomia dos vários países da Europa e da região Mediterrânea e suas influências. Ingredientes,

técnicas  e  utensílios  empregados.  Pratos  típicos.  Serviços  típicos  de  cada  país  ou  região.

Composição de cardápios típicos. Preparações típicas: frias, quentes e doces.

ASA012 – ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS. 40 h. II – Teórica: 28h; Prática: 12h

Introdução  à  análise  sensorial  de  alimentos.  Laboratório  de  análise  sensorial.  Seleção  e

treinamento de provadores.  Preparo e apresentação da amostra.  Métodos e testes sensoriais.

Método do Índice de Qualidade. Fatores que afetam a avaliação sensorial.

CCG013 – CONTROLE E CUSTOS APLICADOS A GASTRONOMIA. 40 h. II – Teórica: 40h; Prática: 00h

Princípios para a administração e a gestão financeira de uma unidade de alimentação e nutrição.

Aquisição de materiais e sistema de compras. Controle de estoque. Elaboração de ficha técnica.

Custos de Cardápios. Gerenciamento dos custos.

GEG014 – GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS GASTRONÔMICOS. 40h. II – Teórica: 30h; Prática: 10h

Fundamentação da administração e do planejamento estratégico. Estudo dos Princípios e técnicas

gerenciais  e  administrativos  para  restaurantes.  Planejamento,  operacionalização,  controle  e

avaliação de unidades gastronômicas. Gestão de pessoas.

BBE015 – BARES E BEBIDAS. 40h. II -– Teórica: 28h; Prática: 12h

A estruturação dos serviços de sala e bar. Recursos humanos e tipos de serviços de bares e salas.

Serviços de bar ligados ao restaurante: aperitivo, café, digestivos e  happy hour. Serviços de bar

como estrutura gastronômica: produção de coquetéis, short drinks,  long drinks, drinks montados,

mexidos e batidos, lanches e brunchs.

GQU016 – GESTÃO AMBIENTAL. 40 h. II – Teórica: 32h; Prática: 08h

Introdução à educação ambiental. Políticas de educação ambiental. Ambiente. Educação, cidadania

e justiça ambiental. Educação Ambiental no ambiente urbano, rural e em serviços de alimentação e

gastronômicos.



OPT017 – FRANCÊS INSTRUMENTAL. 60 h. II – Teórica: 45h; Prática: 15h

Introdução à cultura francesa.  Estudo gramatical  da língua francesa.  Estudo de textos  técnicos

diversos.

EDU011 – LIBRAS. 60 h. II – Teórica: 45h; Prática: 15h

Estudo pedagógico e filosófico da educação de surdos. Políticas públicas da Educação Inclusiva. A

história da Educação de Surdos no mundo e no Brasil. A educação de surdos na Educação Básica. A

Cultura e as comunidades surdas. A política de educação bilíngue para surdos. Estudo linguístico de

Libras. Os universais linguísticos. A relação entre linguagem e surdez. Marcos Legais da oficialização

de Libras (Lei no 10.436/2002 e Decreto no 5.626/2005). Aspectos fonológicos, morfossintáticos e

semânticos-pragmáticos da Libras.

CBR018 – COZINHA BRASILEIRA I. 60 h. III – Teórica: 10h; Prática: 50h

Formação  da  culinária  brasileira.  Regionalização  das  cozinhas  brasileiras.  Estudo  dos  usos  do

açúcar  e  da  doçaria  nacional.  Noções  sobre  bebidas  típicas  brasileiras.  Elaboração  de  pratos

quentes, doces, cardápios e fichas técnicas da culinária tradicional brasileira.

GAM019 – GESTÃO DA QUALIDADE. 40 h. III – Teórica: 32h; Prática: 08h

Introdução à  gestão da  qualidade.  Estudo das  Ferramentas  e  dos  Programas  da  Qualidade.  O

controle de qualidade nos serviços de alimentação e gastronômicos.

VEM020 – VITIVINICULTURA E ENOGASTRONOMIA. 40 h. III – Teórica: 12h; Prática: 28h

Estudo sobre vitivinicultura. Histórico da enologia. A produção e a tecnologia do vinho: tipos e

classificação  de  vinhos  nacionais  e  estrangeiros.  Estocagem  e  harmonização  enogastrômica

(vinhos/alimentos). O profissional  sommelier. Técnicas de degustação: aspectos visual, olfativo e

gustativo com suas específicas análises sensoriais. Decantação e serviço de mesa.

GEF021 – GASTRONOMIA PARA FINS ESPECIAIS. 40 h. III – Teórica: 04h; Prática: 36h

Tópicos sobre restrições alimentares. Alimentos relacionados à alimentação restritiva. Estudo de

cardápio e preparações culinárias para pessoas com restrição alimentar.

PMP022 –  PROCESSAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL. 40 h. III  –

Teórica: 12h; Prática: 28h

Introdução à tecnologia de alimentos. Estudo dos métodos de conservação de alimentos. Técnicas

de  fabricação  de  produtos  de  origem  vegetal.  Técnicas  de  fabricação  de  produtos  de  origem

animal.

PLE023 – PLANEJAMENTO DE EVENTOS. 40 h. III – Teórica: 20h; Prática: 20h

Conceitos, classificações e tipologia de eventos. Mercado de eventos no turismo. Planejamento,

organização e operacionalização de eventos. Gastronomia voltada para eventos.



PAN024 – PANIFICAÇÃO. 80 h. III – Teórica: 20h; Prática: 60h

Processo de produção dos  vários  tipos de produtos  de panificação.  Processo de fermentação.

Estudo sobre farinha e tipos de pães. Outros ingredientes em panificação. Técnicas de utilização de

utensílios e equipamentos em panificação. Produção de diversos tipos de pães e massas clássicas.

CCC025 – COZINHA CONTEMPORÂNEA E CRIATIVA. 60 h. III – Teórica: 20h; Prática: 40h

Criar e realizar preparações a partir de uma grande cesta de ingredientes com ênfase no contexto

das  técnicas  e  métodos  da  cozinha  profissional  incorporando  a  transformação  do  consumo

alimentar,  aplicando  as  novas  técnicas  de  conservação  e  produção  alimentar.  Tendências  da

gastronomia contemporânea. Preparação de pratos contemporâneos.

CBR026 – COZINHA BRASILEIRA II. 60 h. IV – Teórica: 20h; Prática: 40h

Regionalização  das  cozinhas  brasileiras.  Novas  perspectivas  para  o  estudo  da  gastronomia

brasileira.  Estudo  da  comida  de  rua  no  Brasil.  Reflexões  sobre  a  gastronomia  brasileira  na

contemporaneidade.

CAM027 – COZINHA DAS AMÉRICAS. 60 h. IV - Teórica: 20h; Prática: 40h

Introdução à cozinha das Américas. Estudo das cozinhas da América Platina: Argentina, Uruguai e

Paraguai.  Estudo  das  cozinhas  da  América  Andina:  Colômbia,  Peru  e  Chile.  Noções  sobre  as

cozinhas da América Central: Cuba, Jamaica e Martinica. Estudo das cozinhas da América Central:

México e Estados Unidos da América.

CAS028 – COZINHA ASIÁTICA. 60 h. IV - Teórica: 20h; Prática: 40h

Introdução à cozinha asiática. Estudo da culinária japonesa. Estudo da culinária chinesa. Noções

sobre as cozinhas da Tailândia, Índia e Israel.

COM029 – CONFEITARIA. 80 h. IV - Teórica: 20h; Prática: 60h

Introdução à confeitaria. Equipamentos e acessórios. Bases da confeitaria. Processo de produção

dos vários tipos de produtos de confeitaria e pastelaria. Tipologias e classificação de chocolates.

CBA030 – COZINHA DA BAHIA. 60 h. IV - Teórica: 20h; Prática: 40h

A Formação da cozinha baiana. Características da Cozinha Baiana. Particularidades de cada região.

Pratos tradicionais. A Cozinha de Matriz Africana.

PBA031 – PRODUÇÃO DE BEBIDA FERMENTADA ARTESANAL. 40 h. IV - Teórica: 12h; Prática: 28h

Bebidas alcoólicas fermentadas. Processo de obtenção de bebidas fermentadas e destiladas. Tipos

de bebidas fermentadas. Processos cervejeiros. Bebidas alcoólicas artesanais.

PIT032 – PROJETO INTEGRADOR. 40 h. IV - Teórica: 10h; Prática: 30h

Estruturação de projeto com caráter multi e interdisciplinar, contemplando temáticas voltadas para

a formação humana e/ou profissional.



ATC033 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES. 80h - Teórica: 00h; Prática: 80h

Conhecimento  e  desenvolvimento  de  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão;  atividades

artísticas e socioculturais. Conceitos e atuação a respeito de representações estudantis, trabalhos

voluntários, monitoria, eventos técnicos científicos internos e externos, além de desempenho da

prática profissional e qualificação na área.


