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Componente Curricular: exclusivo de curso ( X )         Eixo Comum (   )                 Eixo Universal (   ) 

Curso: Tecnologia em Gastronomia Núcleo Temático: Fundamentos da Nutrição e da 
Gastronomia 

Nome do Componente Curricular:  
CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS 

Código do Componente Curricular: 
ENEX 50118 

Professor (es):      José Alves Rocha Filho DRT:       1131860 

Carga horária:  
38 H/A 

( X ) Sala de aula 
(    ) Laboratório 
(    ) EaD 

Etapa:      1ª  ETAPA   

Ementa: 
 
O conteúdo abordará aspectos básicos da Química envolvidos no preparo de alimentos. Estudo dos 
principais propriedades de alguns elementos químicos presente nos alimentos e sua importância biológica. 
Estudos das principais propriedades das substâncias iônicas ou covalentes presentes nos alimentos. Estudo 
e compreensão dos principais parâmetros físicos e químicos envolvidos no  processamento dos alimentos. 
Estudo das principais reações químicas que ocorrem nos diferentes grupos de alimentos. Estudo de 
processos enzimáticos e fermentativos de interesse na gastronomia. Estabelecer mecanismos de controle 
como ferramenta na produção de alimentos. 

Objetivos Conceituais: 
 
Proporcionar aos alunos uma 

visão global dos princípios gerais 

da química envolvidos no preparo 

de alimentos. 

Estudar e compreender as 

propriedades físico-químicas 

envolvidas no preparo dos 

alimentos e as principais reações 

químicas ocorridas. 

 

Objetivos Procedimentais e 
Habilidades: 
 
Capacitar o aluno a correlacionar 

aspectos físicos e químicos 

envolvidos no processamento de 

alimentos. 

Estabelecer controles na produção 

de alimentos empregando os 

princípios básicos da química. 

Objetivos Atitudinais e Valores: 
 
Interessar-se pelos fundamentos 

teóricos da química possibilitando 

à aplicação dos mesmos na 

preparação de alimentos e na 

produção de novas técnicas 

gastronômicas. 

Permitir o desenvolvimento de 

habilidades para a atuação 

profissional. 

Conteúdo Programático: 
 

1. Estudos das transformações físicas e químicas em gastronomia. 

2. Estudo da tabela periódica e propriedades periódicas de alguns elementos químicos importantes para 
a gastronomia e para o metabolismo humano. 

3. Propriedades das substâncias químicas: Compostos iônicos e moleculares,  polaridade e solubilidade 
em água. 

4. Grandezas físicas de interesse na culinária: massa e volume. 

5. Parâmetros físico-químicos de interesse em processos gastronômicos: Temperatura, pressão, 
concentração, pH, densidade, intumescimento (absorção de água), osmose. 

6. Principais parâmetros envolvidos na produção de emulsões e géis. 
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7. Principais reações químicas que ocorrem durante o processamento de alimento: Neutralização, troca 
iônica (esferificação), hidrólises, desnaturação proteica, oxidação, polimerização, reação de Maillard, 
etc. 

8. Estudos de processos enzimáticos: Conceito de enzimas, importância na produção e modificação de 
alimentos, efeito do pH e temperatura. 

9. Estudo de processos fermentativos: Conceito classificação, importância na produção e modificação de 
alimentos, principais processos fermentativos. 

 

Metodologia: 
 
Aulas expositivas e dialogadas com uso de multimídia como recurso. Resolução de exercícios e estudo e 
discussão de casos. 
 

Critério de Avaliação: 
 
De acordo com o Ato A-RE-27/2020 de 12 de agosto de 2020, o aluno será considerado aprovado: 
 
Da Avaliação do Rendimento Escolar  
 
Art. 48. A avaliação do rendimento escolar deve ser feita por uma variedade de instrumentos, tais como: 
provas, projetos, portfólios, relatórios, seminários, participações em atividades síncronas ou assíncronas 
no ambiente virtual de aprendizagem e outras formas de avaliação de rendimento, em conformidade com 
o Projeto Pedagógico e o Plano de Ensino, contemplando as funções diagnóstica, formativa e somativa e 
evitando o uso de apenas uma única ferramenta avaliativa. 
 
Art. 49. A avaliação do rendimento escolar, realizada por aferição contínua, é composta por: 
  
I - Avaliações Intermediárias: realizadas ao longo do semestre, compondo as notas intermediárias NI1 e 
NI2, sendo que: 
- A composição de cada nota intermediária é resultante de 2 até 5 (cinco) eventos avaliativos; 
II - Nota de Participação (NP): graduada de 0 (zero) a 1 (um), que poderá ser atribuída pelo docente, por 
sua opção e critério, acrescida apenas à Média Semestral; e 
III – Nota de Avaliação Final: a avaliação final deve ser oferecida aos discentes que não obtiverem média 
semestral mínima para aprovação, e seu formato fica a cargo do docente, em acordo com seus objetivos 
educacionais. 
Notas Intermediárias e Final: graduadas de 0 (zero) a 10 (dez) e realizadas em Calendário Acadêmico 
estabelecido pela Reitoria. 
 
Art. 50. A avaliação do rendimento escolar será calculada da seguinte forma: 
   
Média Semestral: corresponde à média das Notas Intermediárias (NI1 e NI2), ponderadas pelos 
respectivos pesos de soma 10 (dez), à qual pode ser acrescida a Nota de participação (NP), a saber: 
 
com NP: MS= [(NI1 x PesoNI1 + NI2 x PesoNI2)/ 10] + NP, sendo NP = 0 a 1; e: 
 
Média Final (MF): reflete o resultado final referente ao rendimento escolar, sendo: 
a mesma Média Semestral, quando esta for igual ou superior a 6,0 (seis); ou 
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a média aritmética da Média Semestral e da Nota de Avaliação Final, quando a MS for menor que 6,0 
(seis). 
 
Art. 51. Será considerado aprovado o discente do curso presencial que obtiver: 
 
Para o Componente Curricular acima, segue o detalhamento das avaliações Intermediárias: 
 
Frequência mínima de 65% (sessenta e cinco por cento) da carga horária total do componente curricular; e 
Média Final igual ou superior a 6,0 (seis). 
Critério de Avaliação do presente componente curricular para o semestre vigente:  
 
N1: 
P1 = A (Primeira avaliação parcial) – 0 a 10,0 pontos (Peso 7,0) 
P2 = B (Atividades: Entrega listas de exercícios, estudo de textos e artigos, participação em aulas) – 0 a 
10,0 pontos (peso 3,0). 
 
N2: 
P3 = F (Segunda avaliação parcial) – 0 a 10,0 pontos (Peso 7,0) 
P4 = G (Atividades: Entrega listas de exercícios, estudo de textos e artigos, participação em aulas) – 0 a 
10,0 pontos (peso 3,0). 
A média Final Intermediária (MFI) será definida a partir da seguinte fórmula:  
 
MFI= (7,0 x P1 + 3,0 x P2)/10  + (7,0 x P3 + 3,0 P4)  / 10 
 
MS (Média Semestral) = ((NI1 x Peso NI1) + (NI2 x Peso N2)) /2 + NP 
Ou   
MF = MS + Nota Avaliação Final /2 (média aritmética) 
 
Da Avaliação Substitutiva das Avaliações Intermediárias 
 
Art. 56. O discente que se ausentar de algum evento avaliativo que compõe a NI1 ou a NI2 poderá realizar 
a Avaliação Substitutiva. 
Obs.: No caso do aluno ter se ausentado de mais de um evento avaliativo, será substituída a avaliação de 
maior peso. A avaliação será realizada no final do semestre em um único evento por componente 
curricular, contemplando todo seu conteúdo programático. 
 
Da Avaliação Final  
Art. 58. A Avaliação Final será realizada por meio de instrumento avaliativo, contemplando todo o 
conteúdo programático de todo o Componente Curricular, exceto nos componentes curriculares 
projetuais. 
 

Bibliografia Básica: 
 
1-) TENSER, C. M. R. Alquimia dos alimentos. 2. ed. Brasília: SENAC São Paulo, 2008. 
 
2-) HAUMONT, R. Um Químico na Cozinha. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2016. 

3-) POTTER, J. Cozinha Geek: Ciência de Verdade, Grandes Cozinheiros e Boa Comida. 2 e., Rio de Janeiro: 
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Alta Books, 2017. 

4-) AQUARONE, E.; BORZANI, W.; LIMA, U.A.; SCHMIDELL, W. Biotecnologia Industrial. 1ª ed., São Paulo: 

Edgard Blucher, 4 vol., 2001. 

5-) COELHO, M. A. Z.; SALGADO, A. M.; RIBEIRO, B. D. Tecnologia enzimática. Rio de Janeiro, EPUB, 2008. 

Bibliografia Complementar: 
1-) ATKINS, P. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 
2-) WOLKE,R. L. O Que Einstein Disse a Seu Cozinheiro.  Rio de Janeiro: Zahar, 2003, v.1 e 2. 
3-) Revista Pensar: Gastronomia 
4-) RBG - Revista Brasileira de Gastronomia. Senac SC, Florianópolis, SC, Brasil 
5-) Série Química na Cozinha. Editora Cia da Escola. ZOOM 
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Componente Curricular: exclusivo de curso ( X  )         Eixo Comum (   )                 Eixo Universal (   ) 

Curso:  
TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA 

Núcleo Temático  
Fundamentos da Nutrição e da Gastronomia 

Nome do Componente Curricular: 
Custos Aplicado à Gastronomia 

Código do Componente Curricular: 
ENEX50213 

Professor(es): Marcelo Neri Belculfine DRT:115824-4 
 

Carga horária sem.: 38h 

Crédito Semanal: 2ha 

( X   ) Sala de aula 
(    ) Laboratório 
(    ) EaD 

Etapa: 1ª 

Ementa: 

Fundamentação teórica do planejamento e controle de custos para uma gestão eficiente em 
estabelecimentos de alimentos e bebidas. Descrição das principais ferramentas de controle de 
custos em gastronomia. Classificação dos custos fixos e variáveis nos estabelecimentos 
gastronômicos. Aplicação das técnicas de controle de custos com ferramentas apropriadas para 
essa finalidade. Instrumentalização do aluno em tipos de custeio, modelos de controle 
orçamentário, cálculos de custos e avaliação de resultados financeiros. 

Objetivos Conceituais 
 

Conhecer fundamentos 
teóricos que permitam uma 
visualização da Gestão 
financeira para tomada de 
decisões no dia-a-dia de uma 
empresa  
 
Conhecer e classificar os 
custos de acordo com sua 
prática 
 

Objetivos Procedimentais e 
Habilidades 
 
Reconhecer as variáveis que 
estarão presentes no cotidiano 
do gestor  
 

Objetivos Atitudinais e Valores 
 
Planejar as atividades nos 
níveis operacional, tático e 
estratégico de um negócio 
voltado para alimentação  
 

Conteúdo Programático  
Administração – Conceitos preliminares 
Conceitos de Custos 
Custos diretos 
Custos indiretos 
Custos com mão de obra 
Custos com insumos 
Administração de materiais 
Gestão de estoques. Giro de estoque 
Curva ABC 
Apuração de resultados 
Ponto de equilíbrio 
Lucratividade 
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Metodologia 
Aulas dialogadas em sala de aula para dar subsídio e orientar as demais atividades propostas 
para o ensino de Administração.-Discussão e análise de casos. Apresentação debates sobre 
temas abordados em aula teórica. Serão utilizadas técnicas pedagógicas diversificadas, 
presenciais e a distância (EAD) que promovam a interação dos alunos e dos professores 
constantemente. Esta metodologia visa dinamizar o aprendizado e o amadurecimento do aluno 
como profissional. 

Critério de Avaliação: 
 
De acordo com o Ato A-RE-27/2020 de 12 de agosto de 2020, o aluno será considerado aprovado: 
 
Da Avaliação do Rendimento Escolar  
 
Art. 48. A avaliação do rendimento escolar deve ser feita por uma variedade de instrumentos, tais como: 
provas, projetos, portfólios, relatórios, seminários, participações em atividades síncronas ou assíncronas 
no ambiente virtual de aprendizagem e outras formas de avaliação de rendimento, em conformidade 
com o Projeto Pedagógico e o Plano de Ensino, contemplando as funções diagnóstica, formativa e 
somativa e evitando o uso de apenas uma única ferramenta avaliativa. 
 
Art. 49. A avaliação do rendimento escolar, realizada por aferição contínua, é composta por: 
  
I - Avaliações Intermediárias: realizadas ao longo do semestre, compondo as notas intermediárias NI1 e 
NI2, sendo que: 
- A composição de cada nota intermediária é resultante de 2 até 5 (cinco) eventos avaliativos; 
II - Nota de Participação (NP): graduada de 0 (zero) a 1 (um), que poderá ser atribuída pelo docente, por 
sua opção e critério, acrescida apenas à Média Semestral; e 
III – Nota de Avaliação Final: a avaliação final deve ser oferecida aos discentes que não obtiverem média 
semestral mínima para aprovação, e seu formato fica a cargo do docente, em acordo com seus objetivos 
educacionais. 
  
Notas Intermediárias e Final: graduadas de 0 (zero) a 10 (dez) e realizadas em Calendário Acadêmico 
estabelecido pela Reitoria. 
 
Art. 50. A avaliação do rendimento escolar será calculada da seguinte forma: 
   
Média Semestral: corresponde à média das Notas Intermediárias (NI1 e NI2), ponderadas pelos 
respectivos pesos de soma 10 (dez), à qual pode ser acrescida a Nota de participação (NP), a saber: 
 

a. com NP: MS= [(NI1 x PesoNI1 + NI2 x PesoNI2)/ 10] + NP, sendo NP = 0 a 1; e: 
 

Média Final (MF): reflete o resultado final referente ao rendimento escolar, sendo: 
a. a mesma Média Semestral, quando esta for igual ou superior a 6,0 (seis); ou 
b. a média aritmética da Média Semestral e da Nota de Avaliação Final, quando a MS for menor que 

6,0 (seis). 
 

Art. 51. Será considerado aprovado o discente do curso presencial que obtiver: 
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Para o Componente Curricular acima, segue o detalhamento das avaliações Intermediárias: 
 

I. Frequência mínima de 65% (sessenta e cinco por cento) da carga horária total do componente 
curricular; e 

II. Média Final igual ou superior a 6,0 (seis). 
 

NI1: (Ax6 + Bx4) / 10 
Nota A: Prova Teórica Individual – nota de 0 a 10 (peso 6) 
Nota B: Média aritmética das atividades – nota de 0 a 10 (peso 4) 
 
NI2: (Cx6 + Dx4) / 10  
Nota C: Prova Teórica do Componente – nota de 0 a 10 (peso 6) 
Nota D: Média aritmética das atividades – nota de 0 a 10 (peso 4) 
 
 
MS (Média Semestral) = ((NI1 x Peso NI1) + (NI2 x Peso N2)) /2 + NP 
Ou   
MF = MS + Nota Avaliação Final /2 (média aritmética) 
 
Da Avaliação Substitutiva das Avaliações Intermediárias 
 
Art. 56. O discente que se ausentar de algum evento avaliativo que compõe a NI1 ou a NI2 poderá realizar 
a Avaliação Substitutiva. 
Obs.: No caso do aluno ter se ausentado de mais de um evento avaliativo, será substituída a avaliação de 
maior peso. A avaliação será realizada no final do semestre em um único evento por componente 
curricular, contemplando todo seu conteúdo programático. 
 
Da Avaliação Final  
 
Art. 58. A Avaliação Final será realizada por meio de instrumento avaliativo, contemplando todo o 
conteúdo programático de todo o Componente Curricular, exceto nos componentes curriculares 
projetuais. 
Bibliografia Básica 
DAVIS, B.; YASOSHIMA, J.R. Gestão de alimentos e bebidas. 4.ed. São Paulo: Campus, 2011. 

FONSECA, M.T. Tecnologias gerenciais de restaurantes. São Paulo: SENAC São Paulo, 2006. 

VASCONCELLOS, M. A. S.; ENRIQUEZ GARCIA, M. Fundamentos de Economia. 3.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008 

Bibliografia Complementar 
HOJI, M. Planejamento e controle financeiro: fundamentos e casos práticos de orçamento 

empresarial. São Paulo: Atlas, 2010. 

HONG, Y.C.; MARQUES, F.; PRADO, L. Contabilidade & finanças para não especialistas. 3. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
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MORAES, A.M.P. Introdução à Administração. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

VAZ, C.S. Restaurantes: controlando custos e aumentando lucros. Brasília: Metha, 2006.  

CHIAVENATO, I. Administração, Teoria, Processo e Prática. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier , 2007 

Bibliografia Adicional  
BRAGA, Roberto M. M. Gestão da Gastronomia: custos, formação de preços, gerenciamento e 
planejamento do lucro. 5ª ed. São Paulo: Ed. Senac, 2017. Biblioteca Digital Senac 
CARDOSO, Jaqueline de Fátima. Custos e preço de venda: um estudo em restaurantes à la 
carte.  
https://www.revhosp.org/hospitalidade/article/view/395/484 
CARDOSO, Jaqueline de Fátima Custos e preço de venda: um estudo em restaurantes bufê por 
peso. https://revistas.ufpr.br/turismo/article/view/28040/19867 
ANTUNES, Maria Terezinha. Análise de custos e resultado em um restaurante comercial. 
file:///C:/Users/1158244/Downloads/938-943-1-PB.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.revhosp.org/hospitalidade/article/view/395/484
https://revistas.ufpr.br/turismo/article/view/28040/19867
file:///C:/Users/1158244/Downloads/938-943-1-PB.pdf
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Componente Curricular: exclusivo de curso ( X  )         Eixo Comum (   )                 Eixo Universal (   ) 

Curso: Tecnologia em Gastronomia Núcleo Temático: Fundamentos da Nutrição e da 
Gastronomia 

Nome do Componente Curricular: 
 Fundamentos da Alimentação e da Nutrição  

Código do Componente Curricular: 
ENEX50419 

 

Professor (es): Andrea Romero de Almeida 
 

DRT: 113881-6 

Carga horária: 38h 
Crédito Semanal: 2h 

( X) Sala de aula  
(    ) Laboratório 
(    ) EaD 

Etapa: 1ª 

Ementa: 

Estudo dos mecanismos biológicos da alimentação e dos conceitos básicos de nutrição, por meio 
da compreensão do conteúdo em energia e nutrientes dos alimentos, além de sua classificação 
em grupos alimentares, definindo as características de uma alimentação saudável. 
 

Objetivos Conceituais: 

 - Identificar os nutrientes, 
suas funções e suas inter-
relações no organismo. 
- Conhecer os grupos 
alimentares e as principais 
fontes alimentares de cada 
nutriente. 
- Reconhecer as adaptações 
necessárias para a elaboração 
de dietas modificadas. 
 

Objetivos Procedimentais e 
Habilidades: 

- Elaborar cardápios de acordo 
com os preceitos para uma 
alimentação saudável 
- Demonstrar habilidade para 
elaboração de produções 
gastronômicas saudáveis. 
 

Objetivos Atitudinais e Valores: 

- Reconhecer o caráter 
multidisciplinar da área de 
Gastronomia e a importância 
dos conhecimentos de Nutrição 
para o profissional. 
- Estar sensibilizado para os 
diferentes contextos 
alimentares que envolvem o 
ato alimentar. 
 

Conteúdo Programático: 

Apresentação da disciplina. 
Alimentação, Nutrição e Gastronomia – Conceitos 
Princípios da Alimentação saudável 
Guias alimentares 
Grupos alimentares 
Elaboração de Cardápios 
Energia 
Carboidratos e Fibras 
Proteínas 
Lipídios 
Vitaminas e Minerais 
Epidemiologia nutricional 
Alergia alimentar  
Gastronomia Hospitalar 
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Metodologia: 

Aulas expositivas dialogadas 
Pesquisa em artigos científicos 
Seminários 
Dinâmicas de grupo 
Critério de Avaliação: 
 
De acordo com o Ato A-RE-27/2020 de 12 de agosto de 2020, o aluno será considerado aprovado: 
 
Da Avaliação do Rendimento Escolar  
 
Art. 48. A avaliação do rendimento escolar deve ser feita por uma variedade de instrumentos, tais como: 
provas, projetos, portfólios, relatórios, seminários, participações em atividades síncronas ou assíncronas 
no ambiente virtual de aprendizagem e outras formas de avaliação de rendimento, em conformidade com 
o Projeto Pedagógico e o Plano de Ensino, contemplando as funções diagnóstica, formativa e somativa e 
evitando o uso de apenas uma única ferramenta avaliativa. 
 
Art. 49. A avaliação do rendimento escolar, realizada por aferição contínua, é composta por: 
  
I - Avaliações Intermediárias: realizadas ao longo do semestre, compondo as notas intermediárias NI1 e 
NI2, sendo que: 
- A composição de cada nota intermediária é resultante de 2 até 5 (cinco) eventos avaliativos; 
II - Nota de Participação (NP): graduada de 0 (zero) a 1 (um), que poderá ser atribuída pelo docente, por 
sua opção e critério, acrescida apenas à Média Semestral; e 
III – Nota de Avaliação Final: a avaliação final deve ser oferecida aos discentes que não obtiverem média 
semestral mínima para aprovação, e seu formato fica a cargo do docente, em acordo com seus objetivos 
educacionais. 
  
Notas Intermediárias e Final: graduadas de 0 (zero) a 10 (dez) e realizadas em Calendário Acadêmico 
estabelecido pela Reitoria. 
 
Art. 50. A avaliação do rendimento escolar será calculada da seguinte forma: 
   
Média Semestral: corresponde à média das Notas Intermediárias (NI1 e NI2), ponderadas pelos 
respectivos pesos de soma 10 (dez), à qual pode ser acrescida a Nota de participação (NP), a saber: 
 

b. com NP: MS= [(NI1 x PesoNI1 + NI2 x PesoNI2)/ 10] + NP, sendo NP = 0 a 1; e: 
 

Média Final (MF): reflete o resultado final referente ao rendimento escolar, sendo: 
c. a mesma Média Semestral, quando esta for igual ou superior a 6,0 (seis); ou 
d. a média aritmética da Média Semestral e da Nota de Avaliação Final, quando a MS for menor que 

6,0 (seis). 
 

Art. 51. Será considerado aprovado o discente do curso presencial que obtiver: 
 
Para o Componente Curricular acima, segue o detalhamento das avaliações Intermediárias: 
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III. Frequência mínima de 65% (sessenta e cinco por cento) da carga horária total do componente 
curricular; e 

IV. Média Final igual ou superior a 6,0 (seis). 
 
Critério de Avaliação do presente componente curricular para o semestre vigente: 
 
Média Semestral (MS): correspondente à média das Notas Intermediárias (NI1 e NI2), ponderadas pelos 
respectivos pesos de soma 10 (dez). 
MS = [[(NI1 x 5) + (NI2 x 5)] / 10] + NP 
 
Sendo: 
NI1 – Nota Intermediária 1: até 5 instrumentos avaliativos: 

 Avaliação parcial 1  – 0 a 10 – Peso 7  

 Seminário Alimentos Funcionais – 0 a 10 – Peso 3 
 

 NI1 = {[(Avaliação parcial 1 x 7) +  (Seminário x 3)]}/10 
 
NI2 – Nota Intermediária 2: até 5 instrumentos avaliativos: 

 Avaliação parcial 2  – 0 a 10 – Peso 7  

 Apresentação cardápio saudável – 0 a 10 – Peso 3 
 

NI2 = {[(Avaliação parcial 2 x 7) + (Cardápio x 3)]}/10 
 
 
Da Avaliação Substitutiva das Avaliações Intermediárias 
 
Art. 56. O discente que se ausentar de algum evento avaliativo que compõe a NI1 ou a NI2 poderá realizar 
a Avaliação Substitutiva. 
Obs.: No caso do aluno ter se ausentado de mais de um evento avaliativo, será substituída a avaliação de 
maior peso. A avaliação será realizada no final do semestre em um único evento por componente 
curricular, contemplando todo seu conteúdo programático. 
 
Da Avaliação Final  
 
Art. 58. A Avaliação Final será realizada por meio de instrumento avaliativo, contemplando todo o 
conteúdo programático de todo o Componente Curricular, exceto nos componentes curriculares 
projetuais. 

Bibliografia Básica:1 

GALISA, M.S.; ESPERANÇA, L.M.B.; SÁ, N.G. Nutrição, conceitos e aplicações. São Paulo: M.Books, 

2008. 

MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Alimentos, nutrição e dietoterapia. 11. ed. São Paulo: Roca, 

2005. 

                                         
1 A bibliografia será renovada anualmente, passando pelo colegiado de curso, sem significar alteração de PP 
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SILVA, S.M.C.S.; MARTINEZ, S. Cardápio: Guia prático para a elaboração. 2ª. Ed. São Paulo: Roca, 
2008. 

Bibliografia Complementar: 

COZZOLINO, S.M. F. Biodisponibilidade de nutrientes. 3. ed. atual. e ampl. Barueri, SP: Manole, 

2009. 

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J.E; MARCHINI, J. S. Ciências nutricionais. São Paulo: Sarvier, 2001. 

ABREU, E.S.; SPINELLI, M.G.N. Seleção e preparo de alimentos: gastronomia e nutrição. São 

Paulo: Metha, 2014. 

PACHECO, M. Tabela de equivalentes, medidas caseiras e composição química dos alimentos. 

Rio de Janeiro: Rubio, 2009.  

PHILIPPI, S.T. Pirâmide dos alimentos : fundamentos básicos da nutrição. São Paulo: Manole, 
2009. 
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Componente Curricular: exclusivo de curso ( X ) Eixo Comum (  ) Eixo Universal ( ) 

Curso: Tecnologia em Gastronomia Núcleo Temático: Fundamentos da Nutrição e da 
Gastronomia 

Nome do Componente Curricular: 
 História da Alimentação e da Gastronomia 

Código do Componente Curricular: 
ENEX50497 

Professor (es): Camila de Meirelles Landi DRT: 114722-1 

Carga horária: 
38h 
Crédito Semanal: 2 

( X ) Sala de aula 
( ) Laboratório 
( ) EaD 

Etapa: 1ª 

Ementa: 
Estudo da história da alimentação e da gastronomia no Brasil e no mundo e suas implicações biológicas, 
afetivas, sociais e culturais. Identificação da evolução e diversidade das diversas cozinhas gastronômicas 
clássicas e contemporâneas. Estudo de suas raízes históricas considerando-se os aspectos, geográficos, 
políticos, sociais e econômicos. 

Objetivos Conceituais: 
Analisar os momentos de 
transformação da alimentação 
humana e da gastronomia ao 
longo do tempo. 
Discutir a diversidade étnica e 
cultural do Brasil e do mundo. 

Objetivos Procedimentais e 
Habilidades: 
Elaborar um trabalho de 
Pesquisa; 
Escolha de conteúdo relevante 
para trabalho em sala de aula; 
Apresentação de trabalho com 
clareza, objetividade e respeito 
ao tempo 

Objetivos Atitudinais e Valores: 
Leitura antecipada dos textos das 
aulas 

 
Participação em sala de aula 

 
Entrega de trabalhos no prazo 
estipulado 

Conteúdo Programático: 

 
 Pré-História. Costumes alimentares nos períodos Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. 

 Antigas civilizações: Arte e Comensalidade. 

 Alta Idade Média e Baixa Idade Média: Feudos / A influência dos mosteiros e Mundo Bizantino. 

 Oriente: Conceituação filosófica e artística. 
 Expansão Marítima, rota das especiarias 

 Renascença; A cozinha italiana e sua regionalidade. 

 Gastronomia francesa: Séculos XVII e XVIII. 

 A Cozinha das Américas: Influências e características. 
 A Cozinha Brasileira: Multiculturalidade e regionalismo 

 Nouvelle Cuisine e Globalização na Gastronomia. 

 Século XX: A indústria da alimentação. 

 Tendências da alimentação e da gastronomia: profissionais e consumidores. 

Temas: Fast Food / Slow Food / Ciência na alimentação / “Alta Gastronomia” / Sustentabilidade e 
Sazonalidade / Cozinha de Produto / fluxos migratórios e outros. 

 Tendências da Alimentação e da Gatsronomia: Futuro 2020. 
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Metodologia: 
Aulas expositivas 
Apresentação de mídias 
Trabalhos de pesquisa 
Apresentações de trabalhos 
Avaliação teórica 
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Componente Curricular: exclusivo de curso ( X  )         Eixo Comum (   )                 Eixo Universal (   ) 

Curso: Tecnologia em Gastronomia Núcleo Temático: Fundamentos da Nutrição e da 
Gastronomia 

Nome do Componente Curricular:  

Recursos Humanos em Gastronomia 

Código do Componente Curricular: 
ENEX50985 

Professor (es): Andrea Romero de Almeida 
 

DRT: 113881-6 

Carga horária: 38h 
Crédito Semanal: 2h 

( X) Sala de aula  
(    ) Laboratório 
(    ) EaD 

Etapa: 1ª 

Ementa: 

Desenvolvimento de atitudes empresariais e empreendedora. Discussões de medidas que 
contemplem abordagens contemporâneas sobre visão geral de gestão de pessoas, capital humano 
das organizações. Correlação das ações de planejamento, princípios, políticas e processos de 
gestão de pessoas com o trabalho em equipe e a qualidade de vida no trabalho. 
 

Objetivos Conceituais: 
Conhecer as teorias e conceitos relativos 
aos aspectos psicológicos dos indivíduos, 
e sobre a gestão de pessoas.    
 

Objetivos Procedimentais e 
Habilidades: 
Desenvolver habilidades de perceber, 
analisar criticamente seu cotidiano 
profissional; bem como habilidades 
relacionadas  a liderança, negociação, 
tomada de decisões, seleção e 
treinamento de pessoas 
 

Objetivos Atitudinais e Valores: 
Respeitar e estar sensibilizado às 
características psicológicas dos 
indivíduos e das suas relações no 
ambiente de trabalho. 

 

Conteúdo Programático: 
 
Psicologia e gestão de Pessoas 

 Conceitualização  

 Contextualização e possibilidades de aplicação da Psicologia e Gestão de Pessoas. 
 
O Indivíduo 

 Valores, Atitudes e Comportamento  

 Criatividade 

 Percepção e Tomada de Decisão 

 Planejamento e desenvolvimento de carreira 

 Coach  
 
O Grupo 

 Fundamentos do comportamento em grupo e Trabalho em equipe 

 Liderança 

 Comunicação 

 Conflito e Negociação 
 
O Sistema Organizacional 

 Qualidade de vida no trabalho e Estresse 

 Efeitos do meio físico e psicossocial sobre o desempenho humano 
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 Recrutamento e Seleção de Pessoas 

 Tendências no mundo do trabalho 

 Treinamento 

 Remuneração 

 Ética e responsabilidade social nas organizações 

 Trabalho decente e direitos humanos 

 Diversidade 

 Assédio moral  

 
Metodologia: 
Aula expositiva dialogada, leituras, resumos, estudo de caso, painéis, pesquisa de campo, seminários, 
atividades em grupo, dramatização, dinâmicas em grupo, debates e posicionamentos. 

Critério de Avaliação: 
 
De acordo com o Ato A-RE-27/2020 de 12 de agosto de 2020, o aluno será considerado aprovado: 
 
Da Avaliação do Rendimento Escolar  
 
Art. 48. A avaliação do rendimento escolar deve ser feita por uma variedade de instrumentos, tais como: 
provas, projetos, portfólios, relatórios, seminários, participações em atividades síncronas ou assíncronas 
no ambiente virtual de aprendizagem e outras formas de avaliação de rendimento, em conformidade com 
o Projeto Pedagógico e o Plano de Ensino, contemplando as funções diagnóstica, formativa e somativa e 
evitando o uso de apenas uma única ferramenta avaliativa. 
 
Art. 49. A avaliação do rendimento escolar, realizada por aferição contínua, é composta por: 
  
I - Avaliações Intermediárias: realizadas ao longo do semestre, compondo as notas intermediárias NI1 e 
NI2, sendo que: 
- A composição de cada nota intermediária é resultante de 2 até 5 (cinco) eventos avaliativos; 
II - Nota de Participação (NP): graduada de 0 (zero) a 1 (um), que poderá ser atribuída pelo docente, por 
sua opção e critério, acrescida apenas à Média Semestral; e 
III – Nota de Avaliação Final: a avaliação final deve ser oferecida aos discentes que não obtiverem média 
semestral mínima para aprovação, e seu formato fica a cargo do docente, em acordo com seus objetivos 
educacionais. 
  
Notas Intermediárias e Final: graduadas de 0 (zero) a 10 (dez) e realizadas em Calendário Acadêmico 
estabelecido pela Reitoria. 
 
Art. 50. A avaliação do rendimento escolar será calculada da seguinte forma: 
   
Média Semestral: corresponde à média das Notas Intermediárias (NI1 e NI2), ponderadas pelos 
respectivos pesos de soma 10 (dez), à qual pode ser acrescida a Nota de participação (NP), a saber: 
 

c. com NP: MS= [(NI1 x PesoNI1 + NI2 x PesoNI2)/ 10] + NP, sendo NP = 0 a 1; e: 
 

Média Final (MF): reflete o resultado final referente ao rendimento escolar, sendo: 
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e. a mesma Média Semestral, quando esta for igual ou superior a 6,0 (seis); ou 
f. a média aritmética da Média Semestral e da Nota de Avaliação Final, quando a MS for menor que 

6,0 (seis). 
 

Art. 51. Será considerado aprovado o discente do curso presencial que obtiver: 
 
Para o Componente Curricular acima, segue o detalhamento das avaliações Intermediárias: 
 

V. Frequência mínima de 65% (sessenta e cinco por cento) da carga horária total do componente 
curricular; e 

VI. Média Final igual ou superior a 6,0 (seis). 
 
Critério de Avaliação do presente componente curricular para o semestre vigente: 
 
Média Semestral (MS): correspondente à média das Notas Intermediárias (NI1 e NI2), ponderadas pelos 
respectivos pesos de soma 10 (dez). 
MS = [[(NI1 x 5) + (NI2 x 5)] / 10] + NP 
 
Sendo: 
NI1 – Nota Intermediária 1: até 5 instrumentos avaliativos: 

 Avaliação parcial 1  – 0 a 10 – Peso 7  

 Trabalho sobre cargos – 0 a 10 – Peso 3 
 

 NI1 = {[(Avaliação parcial 1 x 7) +  (Trabalho x 3)]}/10 
 
NI2 – Nota Intermediária 2: até 5 instrumentos avaliativos: 

 Avaliação parcial 2  – 0 a 10 – Peso 7  

 Dinâmica de grupo – 0 a 10 – Peso 3 
 

NI2 = {[(Avaliação parcial 2 x 7) + (Dinâmica x 3)]}/10 
 
 
Da Avaliação Substitutiva das Avaliações Intermediárias 
 
Art. 56. O discente que se ausentar de algum evento avaliativo que compõe a NI1 ou a NI2 poderá realizar 
a Avaliação Substitutiva. 
Obs.: No caso do aluno ter se ausentado de mais de um evento avaliativo, será substituída a avaliação de 
maior peso. A avaliação será realizada no final do semestre em um único evento por componente 
curricular, contemplando todo seu conteúdo programático. 
 
Da Avaliação Final  
 
Art. 58. A Avaliação Final será realizada por meio de instrumento avaliativo, contemplando todo o 
conteúdo programático de todo o Componente Curricular, exceto nos componentes curriculares 
projetuais. 
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Bibliografia Básica:2 

DUTRA, J.S. Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de pessoas. São 

Paulo: Atlas, 2010.  

FISCHER, A.L.; DUTRA, J.S. (Org.). Gestão de pessoas: desafios estratégicos das organizações 

contemporâneas. São Paulo: Atlas, 2009.  

VERGARA, S.C. Gestão de pessoas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 

Bibliografia Complementar: 

CHIAVENATO, I. Recursos Humanos. O capital humano das organizações. 9.ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2009.  

FISCHER, A.L.; DUTRA, J.S. (Org.). Gestão de pessoas: desafios estratégicos das organizações 

contemporâneas. São Paulo: Atlas, 2009.  

HELLER, R. Como gerenciar equipes. São Paulo: Publifolha, 2004.  

LUPERINI, R. Dinâmicas e jogos na empresa: método, instrumento e práticas de treinamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
2 A bibliografia será renovada anualmente, passando pelo colegiado de curso, sem significar alteração de PP 
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Componente Curricular: exclusivo de curso (   )         Eixo Comum (   )                 Eixo Universal (   ) 

Curso: Tecnologia em Gastronomia Núcleo Temático: Fundamentos da Nutrição e da 
Gastronomia 

Nome do Componente Curricular:  

Técnicas de Cozinha Profissional 
Código do Componente Curricular: 

ENEX51058 

Professor (es): Mauricio Marques Lopes Filho 
 
 

DRT: 1144210 
 

Carga horária:  
Crédito Semanal: 

(    ) Sala de aula 
(  X  ) Laboratório 
(  X  ) EaD 

Etapa: 1ª Etapa 

Ementa: Fundamentos de técnicas básicas e avançadas da cozinha profissional. Estudo da 
formação da cozinha profissional. Compreensão do fluxo operacional da cozinha profissional, 
hierarquia, funções e atribuições. Conhecimento dos equipamentos e utensílios de cozinha. 
Aplicação das técnicas da cozinha profissional em cozinhas experimentais. Identificação e 
aplicação dos principais gêneros alimentares. Evolução do estudo da cozinha profissional no Brasil 
e no mundo.  
 
 

Objetivos Conceituais: 

 Conhecer o histórico da 
profissão, as áreas de atuação 
do cozinheiro e seu ambiente 
profissional. 
- Distinguir e compreender as 
técnicas básicas de cozinha e 
receitas tradicionais. 
 

Objetivos Procedimentais e 
Habilidades: 

Preparar cortes, bases e 
receitas utilizando utensílios e 
equipamentos adequados. 
- Aplicar técnicas tradicionais 
de manipulação e preparo de 
ingredientes. 
- Elaborar pesquisas sobre a 
cultura gastronômica. 

Objetivos Atitudinais e Valores: 

Valorizar as experiências 
profissionais de cozinheiros em 
diferentes áreas de atuação. 
- Sensibilizar-se parar os 
diferentes contextos culturais 
que envolvem o conhecer e 
preparar alimentos. 

Conteúdo Programático: 

1. Apresentação do plano de ensino, utensílios, equipamentos e uniforme. 
 
2. O Cozinheiro: 
a. O profissional e seu objeto de estudo e de trabalho 
b. A história da profissão no Brasil e no mundo (evolução histórica da profissão) 
c. Áreas de atuação profissional. 
 
3. Introdução à cozinha pedagógica e segurança na manipulação de utensílios. 
 
4. Conhecimento de cortes e bases de cozinha; 
 
5. Conhecimento e preparo de diferentes grupos de alimentos: 
a. Legumes 
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1. Apresentação do plano de ensino, utensílios, equipamentos e uniforme. 
 
2. O Cozinheiro: 
a. O profissional e seu objeto de estudo e de trabalho 
b. A história da profissão no Brasil e no mundo (evolução histórica da profissão) 
c. Áreas de atuação profissional. 
 
3. Introdução à cozinha pedagógica e segurança na manipulação de utensílios. 
 
4. Conhecimento de cortes e bases de cozinha; 
 
5. Conhecimento e preparo de diferentes grupos de alimentos: 
a. Legumes 
b. Grãos 
c. Farinhas 
d. Carnes 
e. Aves 
f. Peixes 
g. Crustáceos 
h. Moluscos 
 

Metodologia: 

Prática em cozinha pedagógica e EAD. 
Pesquisa e seminários sobre temas relacionados a gastronomia. 
 

Critério de Avaliação: 
 
De acordo com o Ato A-RE-27/2020 de 12 de agosto de 2020, o aluno será considerado aprovado: 
 
Da Avaliação do Rendimento Escolar  
 
Art. 48. A avaliação do rendimento escolar deve ser feita por uma variedade de instrumentos, tais como: 
provas, projetos, portfólios, relatórios, seminários, participações em atividades síncronas ou assíncronas 
no ambiente virtual de aprendizagem e outras formas de avaliação de rendimento, em conformidade com 
o Projeto Pedagógico e o Plano de Ensino, contemplando as funções diagnóstica, formativa e somativa e 
evitando o uso de apenas uma única ferramenta avaliativa. 
 
Art. 49. A avaliação do rendimento escolar, realizada por aferição contínua, é composta por: 
  
I - Avaliações Intermediárias: realizadas ao longo do semestre, compondo as notas intermediárias NI1 e 
NI2, sendo que: 
- A composição de cada nota intermediária é resultante de 2 até 5 (cinco) eventos avaliativos; 
II - Nota de Participação (NP): graduada de 0 (zero) a 1 (um), que poderá ser atribuída pelo docente, por 



Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – Curso de Tecnologia em Gastronomia 

 

  

sua opção e critério, acrescida apenas à Média Semestral; e 
III – Nota de Avaliação Final: a avaliação final deve ser oferecida aos discentes que não obtiverem média 
semestral mínima para aprovação, e seu formato fica a cargo do docente, em acordo com seus objetivos 
educacionais. 
  
Notas Intermediárias e Final: graduadas de 0 (zero) a 10 (dez) e realizadas em Calendário Acadêmico 
estabelecido pela Reitoria. 
 
Art. 50. A avaliação do rendimento escolar será calculada da seguinte forma: 
   
Média Semestral: corresponde à média das Notas Intermediárias (NI1 e NI2), ponderadas pelos 
respectivos pesos de soma 10 (dez), à qual pode ser acrescida a Nota de participação (NP), a saber: 
 

d. com NP: MS= [(NI1 x PesoNI1 + NI2 x PesoNI2)/ 10] + NP, sendo NP = 0 a 1; e: 
 

Média Final (MF): reflete o resultado final referente ao rendimento escolar, sendo: 
g. a mesma Média Semestral, quando esta for igual ou superior a 6,0 (seis); ou 
h. a média aritmética da Média Semestral e da Nota de Avaliação Final, quando a MS for menor que 

6,0 (seis). 
 

Art. 51. Será considerado aprovado o discente do curso presencial que obtiver: 
 
Para o Componente Curricular acima, segue o detalhamento das avaliações Intermediárias: 
 

VII. Frequência mínima de 65% (sessenta e cinco por cento) da carga horária total do componente 
curricular; e 

VIII. Média Final igual ou superior a 6,0 (seis). 
 
Critério de Avaliação do presente componente curricular para o semestre vigente:  
NI1: TEx5+PDx2+AAx3/10 
 
NI2: TEx5+PDx2AAx3/10 
 
N1 = Trabalhos e exercícios (peso 5) 
          Participação diária (peso 2) 
          Atividade avaliativa (peso 3) 
            
 
N2 = Trabalhos e exercícios (peso 5) 
          Participação diária (peso 2) 
          Atividade Avaliativa (peso 3) 
            
 
MS (Média Semestral) = ((NI1 x Peso NI1) + (NI2 x Peso N2)) /2 + NP 
Ou   
MF = MS + Nota Avaliação Final /2 (média aritmética) 
 
Da Avaliação Substitutiva das Avaliações Intermediárias 
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Art. 56. O discente que se ausentar de algum evento avaliativo que compõe a NI1 ou a NI2 poderá realizar 
a Avaliação Substitutiva. 
Obs.: No caso do aluno ter se ausentado de mais de um evento avaliativo, será substituída a avaliação de 
maior peso. A avaliação será realizada no final do semestre em um único evento por componente 
curricular, contemplando todo seu conteúdo programático. 
 
Da Avaliação Final  
 
Art. 58. A Avaliação Final será realizada por meio de instrumento avaliativo, contemplando todo o 
conteúdo programático de todo o Componente Curricular, exceto nos componentes curriculares 
projetuais. 

Bibliografia Básica 
BOTTINI, R.L. Chef Profissional – Instituto Americano de Culinária. 3. ed. São Paulo: SENAC. 2009. 

KÖVESI, B.; SIFFERT, C.; CREMA, C.; MARTINOLI, G. 400 G. técnicas de cozinha. 2. reimpr. - São 

Paulo: Nacional, 2008.  

WRIGHT, J.; TREUILLE, E. Le cordon bleu: todas as técnicas culinárias: mais de 200 
receitas básicas da mais famosa escola de culinária do mundo. 7. reimpr. São Paulo: Marco Zero, 
2008. 

Bibliografia Complementar 
KERNDTER, F. Vocabulário prático da cozinha internacional. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

BRILLAT-SAVARIN, J.A. A fisiologia do gosto. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.  

FREIXA, D. Larousse da cozinha prática: raízes culturais da nossa terra. São Paulo: Larousse do 

Brasil, 2007.  

QUEIROZ, M.J. A comida e a cozinha, ou, Iniciação a arte de comer. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1988.  

GISSLEN, W. Culinária profissional. 6. ed. Barueri: Manole, 2012. 

 


