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DETALHAMENTO DO PROJETO INTEGRADOR  

 

Objetivos  Objetivo Geral: 
Conhecer as características formativas das diferentes cozinhas das regiões do Brasil, 
considerando os aspectos históricos, geográficos e culturais. 
 
 
Knowing the formative characteristics of the different cuisines of the regions of Brazil, 
considering the historical, geographic and cultural aspects. 
 
 
Objetivos Específicos: 
Identificar os produtos e técnicas culinárias de cada região/bioma; Conhecer os 
momentos históricos importantes na constituição da identidade alimentar brasileira; 
Ser capaz de identificar as heranças culturais ligadas às características alimentares de 
cada região; Interpretar as produções tradicionais e suas variações de acordo com o 
gosto de cada grupo ao qual pertence; Realizar aulas teóricas e práticas sobre as raízes 
das receitas típicas brasileiras. ; Degustar as produções nacionais identificando os 
produtos; Conhecer e degustar doces, bolos, biscoitos e queijos brasileiros; Realizar, 
com guiamento, visitas presenciais ao mercado central de São Paulo e outros mercados 
locais relevantes; Mostrar e apresentar a lista de ingredientes nativos brasileiros no 
Brasil. Mostrar e apresentar a lista de restaurantes e gastronomia tipicamente brasileira 
na cidade de São Paulo, bem como virtualmente os existentes em todo o país. 
 
 
Identify the products and culinary techniques of each region/biome; Know the important 
historical moments in the constitution of the Brazilian food identity; Be able to identify 
the cultural heritage linked to the food characteristics of each region; Interpret 
traditional productions and their variations according to the taste of each group to 
which it belongs; Conduct theoretical and practical classes on the roots of typical 

Brazilian recipes. 🇧🇷 Taste the national productions identifying the products; Knowing 
and tasting Brazilian sweets, cakes, biscuits and cheeses; Carry out, with guidance, face-
to-face visits to the central market of São Paulo and other relevant local markets; Show 
and present the list of Brazilian native ingredients in Brazil. Show and present the list of 
typically Brazilian restaurants and gastronomy in the city of São Paulo, as well as those 
existing virtually throughout the country. 
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Ações Aulas com conhecimentos culturais e técnicos aplicados: 
- A formação da Alimentação Brasileira. 
- Alimentação e Gastronomia: Região Norte 
- Alimentação e Gastronomia: Região Nordeste 
- Alimentação e Gastronomia: Região Centro-Oeste 
- Alimentação e Gastronomia: Região Sudeste 
- Alimentação e Gastronomia: Região Sul 
- Produtos típicos brasileiros  
- Visita virtual guiada: Centro de São Paulo, Mercado Municipal e Zona Cerealista 
- Visita Técnica virtual direcionada aos restaurantes e estabelecimentos da cidade que 
apresentam as comidas das regiões. 
 
 
- The formation of the Brazilian Food and Culture 
- Food and Gastronomy: North Region 
- Food and Gastronomy: Northeast Region 
- Food and Gastronomy: Midwest Region 
- Food and Gastronomy: Southeast Region 
- Food and Gastronomy: South Region 
- Typical Brazilian products 
- Guided virtual tour: Downtown São Paulo, Municipal Market and Cereal Zone 
- Virtual Technical Visit directed to restaurants and establishments in the city that 
present the food of the regions. 
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