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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 NOME DA MANTENEDORA  

 

Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia – CESESB  

 

1.2 BASE LEGAL DA MANTENEDORA 

  

 O Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia Ltda - CESESB tem sede e foro 

na cidade de Itamaraju, Estado da Bahia, na BR 101, km 808, nº 1.130, Bairro Santo Antônio 

do Monte, CEP 45.836-000. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

02.611.487/0001-74, constituída pelo contrato particular de sociedade civil por cotas de 

responsabilidade limitada, conforme Protocolo nº 6.192, lavrado em 30/06/98, Livro A-1, fls. 

273, e registrado no Livro A-1, nº 160, fls. 163/164 no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas da Comarca do município de Itamaraju/BA. As alterações contratuais realizadas em 

11 de maio de 1999 e em 25 de julho de 2001 foram protocoladas sob nº 6.649, fls. 298 e 7.328, 

fls. 33, ambas do Livro A-2 e averbações no Livro A-1, sob nº 160, fls.163 v, respectivamente, 

em 24 de novembro de 1999 e em 25 de outubro de 2001, no mesmo cartório supracitado.  

A FACISA - Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, mantida pela CESESB, tem sede 

e foro na cidade de Itamaraju, Estado da Bahia, na BR 101, km 808, nº 1.130, Bairro Santo 

Antônio do Monte, CEP 45.836-000. A IES foi credenciada pelo Ministério da Educação, 

através da Portaria Ministerial nº 1.673, de 19 de outubro de 2000, tendo em vista o Parecer nº 

853/2000, expedido pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

em conformidade com os Processos nº 23000.006484/98-00 e 23000.007728/98-08.  

Foi concebida com a finalidade de suprir a carência do mercado regional, oferecendo 

ensino e serviços educacionais pautados na qualidade, procurando firmar-se como uma 

Instituição de excelência, oferecendo serviços e soluções para atender a uma sociedade em 

transformação.  

O projeto institucional da FACISA tem sido ancorado em três princípios básicos: a 

inserção social cidadã de forma ativa e participativa; o respeito às diferenças e a ênfase na 

experimentação. A adesão a esses princípios gerou um leque diversificado de estratégias de 

apoio, de consolidação e de fomento de iniciativas nas diferentes áreas da educação com vistas 

à consecução de alguns objetivos principais, tais como: consolidar os patamares de qualidade 

duramente conquistados ao longo da história da Instituição; de outro, fomentar mudanças 
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capazes de contribuir para que a FACISA continue a responder os desafios do tempo presente, 

incentivando a integração com o ensino, a pesquisa e a extensão, valorizando programas que 

estimulem o desenvolvimento regional e local e promovam relevante impacto social. 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

 

A FACISA – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas é mantida pelo Centro de Ensino 

Superior do Extremo Sul da Bahia – CESESB, empresa privada do seguimento da Educação, 

com 22 (vinte e dois) anos de existência que tem uma representatividade significativa no Sul e 

Extremo Sul da Bahia, aonde vem deixando o seu legado na formação de egressos que tem 

representado a mesorregião de forma significativa. 

Dados Institucionais do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO EXTREMO SUL DA 

BAHIA LTDA: 

• CNPJ Nº 02.611.487/0001-74 

• RODOVIA BR 101 Km 808, Nº 1.130 Bairro Santo Antônio do Monte 

• CEP 45.836.000 

• Fone: (73) 3294-3690 

• E-mail: diretorfacisaba@hotmail.com 

• Home Page: www.facisaba.com.br 

 

Direção Executiva 

• Presidente da Mantenedora: José Francisco Saraiva Filho 

• Diretor Geral: Professor Dr. Jackson Cordeiro de Almeida 

 

Identificação da Mantenedora 

• CESESB – Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia 

• CNPJ Nº 02.611.487/0001-74 

• RODOVIA BR 101 Km 808, Nº 1.130, Bairro Santo Antônio do Monte 

• Cidade: Itamaraju 

• CEP 45.836.000 

• Fone: (73) 3294-3690 

• E-mail: diretorfacisaba@hotmail.com 

mailto:diretorfacisaba@hotmail.com
http://www.facisaba.com.br/
mailto:diretorfacisaba@hotmail.com
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2.1 PERFIL INSTITUCIONAL DA FACISA 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA, tem sede e foro na cidade de 

Itamaraju, Estado da Bahia, na Rodovia BR 101, km 808, nº 1.130, Bairro Santo Antônio do 

Monte, CEP 45.836-000. Tendo como Mantenedora o Centro de Ensino Superior do Extremo 

Sul da Bahia S/C LTDA – CESESB. 

O Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia S/C LTDA - CESESB, entidade 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 02.611.487/0001 - 74, constituída pelo 

contrato particular de sociedade civil por cotas de responsabilidade limitada, conforme o 

Protocolo nº 6.192, lavrado em 30/06/98, Livro A-1, fls. 273, e registrado no Livro A-1, nº 160, 

fls. 163/164 no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca do município de 

Itamaraju/BA. As alterações contratuais realizadas em 11 de maio de 1999 e em 25 de julho de 

2001 foram protocoladas sob nº6.649, fls. 298 e 7.328, fls. 33, ambas do Livro A-2 e averbações 

no Livro A-1, sob nº 160, fls.163 v, respectivamente, em 24 de novembro de 1999 e em 25 de 

outubro de 2001, no mesmo cartório supracitado.  A terceira alteração contratual foi protocolada 

sob o Nº 7.556, livro A-2 fls. 48 em 07/05/2002. A quarta alteração contratual foi protocolada 

sob o Nº 8.664, livro A-2 fls. 106 em 21/12/2004. A quinta alteração contratual foi registrada 

na Junta Comercial da Bahia, sob o protocolo nº 10-277764-0 07/01/2011. A sexta alteração 

contratual foi na Junta Comercial da Bahia, sob o protocolo nº 11-6538-5 24/06/2011. 

A Mantida (IES), Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA tem sede e foro 

na cidade de Itamaraju, Estado da Bahia, na Rodovia BR 101, km 808, nº 1.130, Bairro: Santo 

Antônio do Monte, CEP 45.836-000. A IES foi credenciada pelo Ministério da Educação, 

através da Portaria Ministerial nº 1.673, de 19 de outubro de 2000, tendo em vista o Parecer nº 

853/2000, expedido pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

em conformidade com os Processos nº23000.006484/98-00 e 23000.007728/98-08, em 13 de 

janeiro de 2010 Processo Nº 97095331, em 31 de maio de 2011 Nº do processo 97108568 em 

31 de outubro de 2014 Processo Nº 29202753331.  

Foi concebida com a finalidade de suprir a carência do mercado regional, oferecendo 

ensinos educacionais pautados na qualidade, procurando firmar-se como uma Instituição de 

excelência, oferecendo serviços e soluções para atender a uma sociedade em transformação. 
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2.1.1 Missão 

 

Missão significa o direcionamento para a atuação da IES no âmbito da sociedade em 

que está inserida. A Missão institucional encontra‐se assim definida: Ser uma IES de 

Educação Superior reconhecida pelo Sistema Educacional Nacional e pela Sociedade 

como referência em termos de qualidade e excelência em seus serviços. A FACISA tem 

relevante papel no atendimento a essa missão por intermédio dos conteúdos, recursos e 

metodologias próprios nas suas várias áreas acadêmicas. 

 

2.1.2 Visão 

 

A Visão da IES permeia todos os planos de ação e o desenvolvimento de sua prática 

cotidiana. Dessa forma, a Visão de “Acreditar na educação como forma de promover o 

crescimento pessoal, intelectual e profissional do indivíduo preparando-o para os desafios do 

mercado e da vida. Promover a formação profissional comprometida com a inovação 

tecnológica, com a sociedade sustentável, equidade social e direitos humanos. Formando 

cidadãos éticos, que respeitem as diferenças, comprometidos com a sociedade e com o 

desenvolvimento econômico, político e ambiental do país e do mundo”. 

 

2.1.3 Finalidades 

 

Desenvolver de forma articulada, integrada e planejada, a Educação Superior, com 

objetivo de educar, produzir e socializar o conhecimento, valorizando a integração ensino, 

pesquisa e extensão voltadas para questões nacionais, regionais e locais, com responsabilidade 

social, através da promoção e estímulo à formação e aperfeiçoamento acadêmico, científico e 

tecnológico de recursos humanos em consonância com os anseios, as necessidades e as 

diversidades da sociedade em geral, ofertando cursos nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas e Saúde. Além disso, incentivar o intercâmbio com instituições de ensino, 

de pesquisa e de cultura, no país e no exterior.  
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2.1.4 Dados Gerais do Curso 

 

Instituição: Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA 

Endereço: Rodovia BR 101 Km 808, nº 1.130, Bairro Santo Antônio do Monte 

Fone: (73) 3294-3690 

E-mail: diretorfacisaba@hotmail.com 

Home Page: http://www.facisaba.com.br 

Nome do Curso: Tecnológico de Gastronomia 

Criação: CONSU – Conselho Superior 

Habilitação: Tecnólogo 

Nº de vagas ofertadas: 60 

Turno de Funcionamento: Noturno 

Regime de matrícula: Semestral 

Duração do curso: 05 semestres 

Carga horária total: 1.920 horas 

Coordenador do Curso: Mestre Fernanda Spagnol Paganoto 

 

2.2 INSERÇÃO REGIONAL DA IES 

 

A caracterização da área de abrangência da FACISA teve como objetivo precípuo 

elencar informações relevantes da Cidade de Itamaraju, dos municípios, microrregiões e 

macrorregião em que a Instituição atua ou pretende atuar contribuindo com a formação e 

aperfeiçoamento profissional em diversas áreas do conhecimento, com o uso de tecnologias que 

possibilitem o desenvolvimento sustentável da economia local, o que consequentemente 

possibilitará o acesso da população à bens e serviços essenciais com impacto positivo na 

qualidade de vida.  

A Mesorregião do Sul da Bahia é constituída pelas Microrregiões Homogêneas, conforme 

denominação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, composta pelos 

municípios de Ilhéus, Itabuna, Valença e Porto Seguro situados, respectivamente, ao Sul e 

Extremo Sul do Estado da Bahia, a qual faz parte o município de Itamaraju. Esse espaço 

geográfico corresponde à Região Geoeducacional da FACISA.  

No Extremo Sul da Bahia, anteriormente, havia as Microrregiões Homogêneas 

interioranas e litorâneas do Extremo Sul. Hoje, a Microrregião de Porto Seguro corresponde 

mailto:diretorfacisaba@hotmail.com
http://www.facisaba.com.br/
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à junção dessas duas. Na denominação atual prevaleceu o nome da cidade mais conhecida 

nacionalmente por caracterizar essas unidades geográficas, não sendo necessariamente a 

principal, como foi o caso de Porto Seguro, que em expressão econômica está aquém das cidades 

de Itamaraju, Eunápolis e Teixeira de Freitas, pertencentes a essa mesma Microrregião.  

Um lugar de clima agradável, que possui uma das poucas áreas da Mata Atlântica 

preservada. Vizinha ao Parque Nacional de Monte Pascoal, às margens da BR 101 e banhada pelo 

Rio Jucuruçu, a cidade de Itamaraju conta com uma população de cerca de 64.423 habitantes, boa 

infraestrutura urbana, diversas opções de acomodação e todas as condições para estadia com 

conforto. 

Sua economia é bastante diversificada, no seu entorno concentra-se cidades turísticas e o 

maior rebanho de gado bovino do Estado da Bahia, além de apresentar uma agricultura bastante 

dinâmica. Seu desenvolvimento foi incrementado com a criação da FACISA, hoje 

comprovadamente uma das melhores opções de formação em nível superior do Extremo Sul da 

Bahia. Ideal para quem procura educação de qualidade com excelência de ensino e de vida.  

O desenvolvimento econômico da Região do Extremo Sul da Bahia está centrado nos 

polos de Itamaraju, Eunápolis, Porto Seguro e Teixeira de Freitas voltados para as atividades 

comerciais através da prestação de serviços; Turismo, agropecuária, cultivo do café, do cacau, da 

fruticultura, mandioca e a bovinocultura de corte e leite. 

No que pese o declínio de determinadas atividades, desponta no cenário local alternativas 

de sustentabilidade que darão um novo impulso à economia regional como: turismo, 

agroindústria, indústrias de confecções e calçadistas, diversificação agrícola, pecuária leiteira 

entre outras. Vale ressaltar ainda, que na região está situada em franca expansão, duas grandes 

indústrias de celulose, respectivamente: SUZANO e VERACEL, com implantação de extensas 

áreas de florestas renováveis de eucaliptos. 

A FACISA, na sua proposição de abertura de novos cursos, considera que somente 

uma parcela economicamente privilegiada da população pode custear o ônus de uma educação 

superior fora da localidade de origem. Assim sendo, a Instituição vem propondo cursos de 

formação profissional para atender aqueles que estão alijados do processo de conhecimento 

formal e pela questão econômica.  

Assim, a Instituição busca atender a expectativa da comunidade local e regional, 

oferecendo cursos de graduação e de pós-graduação, bem como a pesquisa e a extensão. 

Seguindo tais propósitos, o Curso Tecnólogo em Gastronomia tem como objetivo abrir novas 

possibilidades de espaços de promoção da condição humana, que venham contribuir para a 
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estabilização e o desenvolvimento socioeconômico, a partir da qualificação profissional, 

inserção no mundo do trabalho e a consequente melhoria das condições de vida, através da 

articulação do ensino/aprendizagem, pesquisa e extensão. A FACISA procura o 

desenvolvimento de uma cidadania crítica, participativa na construção da transformação 

social mediante a formação de profissionais qualificados que sejam capazes de corresponder 

aos desafios que hoje são postos pela sociedade da informação e do conhecimento.  

Através dos vários programas de responsabilidade social, a IES tem buscado discutir e 

programar soluções para o Município de Itamaraju e região, nos vários âmbitos de sua 

atuação, através de constante ampliação de parcerias, para a consecução das melhorias que a 

sociedade almeja. Atualmente, a expansão do processo de globalização impôs novas 

exigências ao mercado de trabalho, assumindo contornos de exclusão social. Ao analisar a 

quantidade de cursos de nível superior oferecidos na Microrregião do Extremo Sul, verifica-se 

quão ínfimo é esse quantitativo e tal situação obrigava a migração dos jovens para outros centros 

na busca de oportunidades de qualificação, tendo como parâmetro nesse caso específico uma 

região litorânea e turística que ainda não tinha o curso Tecnólogo em Gastronomia onde mais se 

precisa de qualificação. 

Sendo assim, a abertura de novos cursos minimiza a carência da região de abrangência da 

FACISA, oportunizando aos jovens ao ensino superior e consequentemente a melhoria da 

qualidade de vida.  

Quanto aos Aspectos das Finanças Públicas, no sentido de sua distribuição, é 

desigual entre os municípios do Extremo Sul da Bahia, quer seja com o FPM (Fundo de 

Participação dos Municípios), como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços), que são as principais fontes de receitas (representam respectivamente 60% e 27,9% 

do total das receitas). Conforme dados do Tesouro Nacional Brasileiro de 2011, as maiores 

arrecadações provenientes de receitas correntes foram dos seguintes municípios: Ilhéus com 

mais de 206 milhões de reais; Itabuna com mais de 264 milhões de reais; Mucuri com mais 

94 milhões de reais; Porto Seguro com mais de 185 milhões de reais; Itamaraju com mais de 

81 milhões de reais; Camacan com mais de 84 milhões de reais e Alcobaça com mais 42 

milhões de reais. No outro extremo, estão os municípios de Firmino Alves com 10 milhões e 

Santa Cruz da Vitória com menos de 12 milhões de reais. 

O quadro socioeconômico acima caracterizado apresenta-se como um grande desafio no 

tocante às mudanças no conjunto dessas comunidades regionais. O Centro de Ensino 

Superior do Extremo Sul da Bahia - CESESB, Mantenedora da Faculdade de Ciências Sociais 



 

 

12 

 

Aplicadas - FACISA, na medida em que abre novas possibilidades com a criação de novos 

cursos, principalmente no campo da Gastronomia, atende à demanda da questão social, na 

formulação e implementação de propostas para seu enfrentamento, no campo de políticas 

sociais públicas, empresariais, organizações da sociedade civil e movimentos sociais.  

Ao mesmo tempo, solidifica a construção de uma nova mentalidade social e 

política na melhoria da qualidade de vida dos contingentes populacionais excluídos. 

Sabemos de antemão que este processo de mudança é demorado e não temos a pretensão de 

equacioná-lo integralmente. Assim, essa parceria na proposição de um novo curso, com certeza 

contribui para um perfil de sociedade mais humana, consciente e justa.  

Com um programa inovador de inclusão social, a FACISA tem oferecido bolsas de 

estudo à pessoas com baixa renda, direcionando um percentual para os portadores de 

necessidades especiais como estímulo à formação acadêmica. Além disso, é conveniada a 

vários programas governamentais de concessão de bolsa de estudo como PROUNI, 

Programa de Financiamento Estudantil - FIES, Financiamento Estudantil da FACISA – FEF, 

Educa Mais Brasil, dentre outros. 

É notória a importância da FACISA em Itamaraju e Mesorregião, por ser uma IES 

que formou e vem formando egressos de excelência fazendo jus ao mercado competitivo 

instalado, se colocando como uma das mais estruturadas do Sul e Extremo Sul da Bahia 

havendo uma forte interação com a sociedade em que está inserida, o que se comprova 

pelos cursos de graduação já existentes - Administração, Direito, Enfermagem, Farmácia, 

Gastronomia, Medicina Veterinária, Odontologia, Radiologia e Serviço Social – sendo 

que dentre estes, dois são cursos tecnólogos (Gastronomia e Radiologia). A Instituição 

conta também com cursos de pós-graduação Lato Sensu, recebendo um número 

significativo de estudantes dos municípios da Mesorregião, além de oferecer condições 

físico-financeira para a instalação de novos cursos tecnólogos, de graduação e pós-

graduação (lato-sensu). 

Seu principal objetivo é a formação acadêmica eficiente, através de disciplinas 

teórico-práticas, no desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão, buscando a 

participação da sociedade civil local e regional.  

 

2.3 ASPECTOS ECONÔMICOS DA REGIÃO 

 

O Extremo Sul onde se localiza a cidade de Itamaraju é composto por 21 (vinte e um) 
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municípios e suas fronteiras estão demarcadas da seguinte forma: ao Norte, Sudoeste e Litoral 

Sul do Estado da Bahia; ao Sul, com o Estado do Espírito Santo; a Oeste, com Minas Gerais; e, 

ao Leste, com o Oceano Atlântico. A sua posição geográfica no mapa do Brasil é privilegiada, 

pois a região está inserida em um dos trechos mais importantes da rodovia da BR 101 que faz a 

transição entre o Sudeste e o Nordeste do país. A expectativa existente nos municípios do 

Extremo Sul da Bahia pode ser explicada por ela ter se tornado uma região que conseguiu “atrair 

atividades com maior conteúdo em capital, tecnologia, turismo e organização” (SANTOS; 

SILVEIRA, 2005, p.264).  

O turismo se tornou um setor de extrema importância para a economia de países, regiões 

e cidades; muitas vezes visto como a salvação econômica de alguns lugares. No Extremo Sul 

da Bahia não é diferente, a região com sua beleza litorânea tem se transformado para atender o 

chamado trade do turismo, o qual aparece como uma solução inquestionável para se atingir um 

estágio de desenvolvimento. A atividade turística tem como característica, entre outros 

aspectos, o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico, o evidenciando como um 

fenômeno sociocultural em sua essência.  

É inegável que o turismo, se bem manejado, representa uma via de desenvolvimento 

não só de um município, mas de toda uma região. Dos vinte e um municípios que compõem a 

região do Extremo Sul da Bahia, oito possuem litoral, e entre eles há grandes disparidades que 

vão desde a influência política até diferenças físicas de suas praias. 

O Extremo Sul da Bahia possui duas regiões turísticas reconhecidas, por órgãos oficiais, 

como um grande potencial para o desenvolvimento do setor. São elas: A Costa do 

Descobrimento formada pelos municípios de Belmonte, Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro; e 

a Costa das Baleias formada por: Prado, Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri. O litoral 

de um, é a continuidade do outro município, desde Belmonte (norte da região) a Mucuri 

(extremo sul da região), não havendo políticas públicas explícitas de integração efetiva entre 

eles.  

Sendo Porto Seguro uma referência, não só no turismo, mas, também o maior município 

em extensão territorial, em número de habitantes, por ter grande influência na política regional 

e estadual, é natural que receba um tratamento diferenciado, uma vez que seus problemas 

geográficos adquiriram a mesma proporção de sua grandiosidade nas escalas local, regional, 

nacional e global.  

Até atingir o status de cidade polo, Porto Seguro passou por diversas etapas do turismo 

que foi decisivo na construção dos seus ambientes. De um lugar frequentado por hippies ou 
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pelas chamadas comunidades alternativas a um dos maiores pontos de atração turística do 

Brasil, Porto Seguro foi se desenvolvendo de maneira espontânea, atraindo investimentos de 

todos os níveis e migrantes temporários e fixos de todas as classes sociais com objetivos 

diferentes. Até meados da década de 80, verificava-se uma maior incidência de pequenos 

empreendimentos [...]. A descoberta de Porto Seguro pelos grandes operadores turísticos 

nacionais fez surgir um novo segmento: o turismo de massa; crescendo com ele o número de 

novos e maiores empreendimentos hoteleiros, que passaram a exercer forte pressão sobre a 

infraestrutura básica (MENDONÇA JÚNIOR; GARRIDO; VASCONCELOS, 2000, p.16).  

Por ter se tornado um polo de atração populacional, Porto Seguro teve a sua urbanização 

feita pelos pequenos empreendimentos, pela instalação de grandes hotéis, construções de 

moradias particulares, condomínios fechados e invasões. Este crescimento urbano é próprio da 

migração (CASTELLS, 2000). 

É nítido que a atividade turística tem uma grande importância social e econômica no 

Extremo Sul da Bahia. No entanto, sua dinâmica deve estar inserida num contexto maior, que 

é o planejamento territorial de todos os municípios que podem utilizar de seus atrativos naturais 

e históricos como fonte de geração de emprego e renda.  

Ao compreender que esta dinâmica da população tem uma íntima relação com a dinâmica 

cultural nesta região, faz-se necessário voltar, ainda que sucintamente, nas atividades 

econômicas com o objetivo de tratá-las, agora, como uma variável importante na montagem 

deste multiculturalismo que caracteriza o Extremo Sul. A extração de madeira nativa foi a 

primeira atividade econômica que a região experimentou ainda no começo do século XVI, tendo 

o seu prolongamento até meados da década de 1980 quando há o esgotamento ambiental do 

Complexo Mata Atlântica. 

As características dessa atividade não permitem a prática de uma cultura por muito 

tempo, pois, a derrubada da mata era feita predominantemente por aventureiros, homens de 

passagem com pouca intenção de se fixarem na região; mas, deixavam os seus traços físicos 

através de seus breves relacionamentos com as mulheres. Na sua fase moderna, no século XX, 

o extrativismo vegetal foi comandado pelos capixabas que já dominavam as técnicas e possuíam 

equipamentos para tal tarefa, com isso tinham grande penetração no mercado nacional e 

internacional do comércio de madeira. A “limpeza das terras”, como era visto o desmatamento, 

tinha outro propósito que era o de facilitar a implantação de uma pecuária extensiva que utiliza 

vastas extensões de terras, formando os grandes latifúndios administrados sob o modelo 
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coronelístico, e o Extremo Sul da Bahia experimentou dessa saga na busca de seu 

desenvolvimento.  

Segundo Cerqueira Neto (2012. p.315) “primeiro do acordo tácito em relação ao poder 

pode ser simplesmente o medo, e o instrumento do poder será então a coerção pela força a 

ameaça de destruição do outro, ou seja, a violência”. A potência desse poder a pecuária, de forte 

influência mineira e capixaba, também foi responsável por atrair pessoas para o Extremo Sul da 

Bahia, contribuindo para que o município de Itamaraju possuísse o maior rebanho de gado 

bovino e leiteiro da região (CASTRO, 2005, p.102). 

Outra força econômica no Sul e Extremo Sul da Bahia foi o cacau que se consolidou a 

partir da primeira metade do séc. XIX. À medida que se converte em lavoura organizada, essa 

cultura apresenta importantes resultados econômicos segundo Heine (2004, p. 25), “obtendo o 

crescimento mais expressivo da lavoura cacaueira a partir de 1860, quando foram introduzidas 

as variedades de cacau Pará e Maranhão no interior e nas encostas das elevações”.  

Viveu um período longo de bonança sendo afetado só na queda da bolsa de Nova York 

com a ruptura do modelo primário-exportador onde houve um ponto de inflexão da economia 

brasileira. Até 1930 o Brasil era um país exemplar de economia primária exportadora. Essa 

denominação se atribui pelo fato do país ser um mero fornecedor de produtos primários dos 

mercados internacionais. Entre os produtos exportados pelo Brasil estava o cacau. 

A primeira grande crise ocorreu em 1930, quando predominava a produção de cacau 

comercial. Nesse período, houve uma queda brusca de preço das commodities internacionais, 

entre elas o cacau e seus derivados, decorrente da queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque 

(crise de 1929) e que atingiu a economia mundial como um todo. O agravante da situação já 

preocupante da lavoura cacaueira se deu com a Segunda Guerra Mundial que influiu ainda mais 

para a desestruturação de muitos produtores. 

A crise mundial provocada pela queda da bolsa de valores de Nova York houve redução 

drástica das exportações brasileiras e um colapso na produção de cacau, reduzindo as 

exportações de todos os produtos brasileiros, causando uma grande crise no país principalmente 

no Sul da Bahia, visto que nossa economia era altamente dependente das exportações do cacau, 

o que levou a crise a se manifestar com mais intensidade, pois o Brasil era um grande produtor 

e exportador desta "commodities" 

O cacau já foi uma das principais "commodities" produzidas e exportadas por nosso país 

que se beneficia do comércio destas mercadorias, por outro lado o torna dependente dos preços 

estabelecidos internacionalmente. Quando há alta demanda internacional, os preços sobem e as 
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empresas produtoras lucram muito. Porém, num quadro de recessão mundial, as "commodities" 

se desvalorizam, prejudicando os lucros das empresas e o valor de suas ações negociadas em 

bolsa de valores. Exatamente outro mal sofrido pelo cacau onde a especulação jogava o preço 

sempre para baixo mesmo assim pela sua duração onde um pé de cacau vive até 100 anos e por 

pouca necessidade de trato num comparativo com outras culturas o cacau nunca deixou de ser 

um bom negócio até então. 

Outro ponto considerável era a negociação do cacau onde o produtor tinha a opção de 

efetuar uma venda futura do produto. O cacauicultor vendia sua safra antecipadamente, 

decorrente da grande demanda que sempre teve o cacau. O lado negativo era o endividamento 

onde cacauicultores que tinham estabelecido certo nível de vida não admitiam economizar e 

vendiam o que não tinham, vendendo a mesma safra a exportadoras diferentes, comprometendo 

suas fazendas. 

Plantações de cacau chegaram a perder 100% da produção causando um dramático 

impacto econômico, ecológico e social na região cacaueira baiana (RIOSRUIZ et al, 2001), o 

que resultou na falência de inúmeros produtores, no desemprego de milhares de trabalhadores 

rurais que migraram para os centros urbanos e outras regiões, com a erradicação de lavouras 

em declínio para substituição por pastagens e café, na depreciação da infraestrutura e 

desvalorização das propriedades rurais e, ainda mais, na exploração descontrolada de espécies 

arbóreas de valor ecológico e econômico como alternativa de complementação da renda dos 

produtores descapitalizados pela crise, o que transformou o Brasil de exportador em importador 

de cacau em amêndoas na década de 1990 (DIAS, 2001). 

 

2.4 ASPECTOS FÍSICOS E DEMOGRÁFICOS  

 

A Mesorregião Sul Baiana ocupa área de aproximadamente 53.931 km2, com 

1.857.585 habitantes, composta por 70 municípios agrupados em três Microrregiões sendo 42 

municípios na Microrregião Itabuna-Ilhéus, com área de aproximadamente 20.508 km2 e 

densidade demográfica de 55,11 hab./km2; 19 na Microrregião de Porto Seguro, com área de 

aproximadamente 27.666 km2 e densidade demográfica de 24,51 hab./km2; e 10 na 

Microrregião de Valença com área de 5.609 km2 e densidade demográfica de 40,54 hab./km².  

Como em todo o Estado, a população residente e a taxa de crescimento nas três 

Microrregiões têm sofrido declínio constante em decorrência dos processos migratórios 

relacionados à situação econômica, financeira e a busca do ensino superior nos grandes 
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centros urbanos. Como aspiração natural dos jovens numa sociedade globalizada cuja 

demanda se caracteriza pela pluralidade de serviços altamente qualificados.  

O quadro demonstrativo a seguir apresenta os municípios da Microrregião do Extremo 

Sul com suas respectivas áreas e densidades demográficas. Nela também estão os municípios 

que fazem parte da área de abrangência da FACISA e que buscam pelos seus serviços. Além 

destes, podemos inferir que pela proximidade e prioridade dada a determinados cursos, muitos 

municípios do Estado de Minas Gerais utilizam seus serviços.  

Quadro1. Distribuição dos municípios, população residente, área e densidade demográfica 

dos Municípios da Microrregião de Porto Seguro. Itamaraju/BA, 2013.  

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO ÁREA 
DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

Alcobaça  20.242 1.506 13.17 

Caravelas  22.184 2.361 8.95 

Eunápolis  99.354 1.197 78.51 

Guaratinga  22.906 2.324 9.73 

Ibirapuã  7.853 786 9.58 

Itabela  26.821 853 30.27 

Itagimirim  7.125 817 8.62 

Itamaraju  67.868 2.370 27.56 

Itanhém  21.108 1.445 14.28 

Jucuruçu  10.533 1.438 7.37 

Lajedão  3.654 614 5.64 

Medeiros Neto 22.714 1.246 17.54 

Mucuri  35.106 1.775 18.67 

Nova Viçosa 36.792 1.326 26.11 

Porto Seguro 122.344 2.409 47.51 

Prado  26.590 1.665 15.27 

Santa Cruz da Cabrália 26.237 1.551 16.18 

Teixeira de Freitas 125.678 1.154 102.86 

Vereda  7.398 829 8.65 

Total  678.115 27.666 23.21 

Fonte: Estatística dos Municípios Baianos, Secretaria do Estado da Fazenda, volume 11, 2010. 

Na Microrregião do Extremo Sul da Bahia onde se insere Itamaraju os municípios 

são relativamente grandes, destacando-se Guaratinga, Caravelas, Prado e Porto Seguro, todos 

com mais de 2.000 km2.  

O Estado da Bahia apresentou uma densidade demográfica nos anos 70 de 13,4; em 

1980 de 16, 9; em 1991 de 21,0; em 1996 de 22,35 hab./ km2, em 2000 de 23,16 hab./km2 e em 

2010 de 24,93 hab./Km2. Esses dados quando comparados com o conjunto do Estado 

mostram que a densidade demográfica da Mesorregião Sul ainda é relativamente alta.  
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2.5 ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA 

 

O Território de Identidade Extremo Sul tem 8,3 mil estabelecimentos agropecuários com 

Agricultura Familiar, de acordo com o Censo Agropecuário 2006 do IBGE. Desse total, os maiores 

números localizam-se em Itamaraju (1,4 mil), seguido de Itanhém (1,1 mil) e Jucuruçu (1 mil). Os 

municípios com menor número de estabelecimentos com Agricultura Familiar no território são 

Lajedão (93) e Vereda (267). Em relação à distribuição da propriedade entre os agricultores 

familiares, a maior quantidade está entre aqueles que são proprietários da terra que cultivam 

(7.716). Há a ocorrência de outras situações, como a parceria (33), o arrendamento (17) e também 

as ocupações (114). As propriedades ocupadas significam 1,3% do total de estabelecimento da 

Agricultura Familiar no Extremo Sul.  

As principais atividades agropecuárias envolvem a bovinocultura e os cultivos de café, 

cacau, cana-de-açúcar, maracujá, mamão e a silvicultura, de acordo com dados do Zoneamento 

entre a CDA e a UFBA indica que existem sete comunidades remanescentes de quilombos no 

território, em Nova Viçosa e Ibirapuã. Com relação às atividades pesqueiras, foi registrada a 

presença de 12 associações, distribuídas por seis municípios. No Extremo Sul o rebanho bovino 

totaliza 1,01 milhão de animais, de acordo com dados do IBGE de 2010. Nessa atividade, 

destacam-se os municípios de Itamaraju, Itanhém e Medeiros Neto, com cerca de 43% do rebanho 

total do território. O Território Extremo Sul registrou um leve aumento da população entre 2000 e 

2010, que se expandiu 1,1% no intervalo. É necessário ressaltar que quatro municípios registraram 

decréscimo da população: Jucuruçu (-1,8%), Vereda (-0,9%), Itanhém (-0,5%) e Itamaraju (-

0,2%). Os municípios do território também registraram redução da população rural, que se retraiu 

1,3% no período. 

A participação de idosos na população do Extremo Sul vem crescendo: entre 2000 e 2010, 

o percentual de pessoas com mais de 59 anos passou de 7,9% para 9,9%, média ainda inferior à da 

Bahia (10,3%). Itanhém, com 15,9%, registra o maior percentual de idosos em sua população. A 

faixa etária entre 15 e 59 anos também cresceu no período, passando de 57,8% para 62,3%. Por 

outro lado, registrou-se a redução da população juvenil, que recuou de 34,3% para 27,8% nesses 

dez anos. O Índice de Envelhecimento da População retrata o fenômeno, já que o indicador saltou 

de 15,8 para 24,9 entre 2000 e 2010. Esse índice é obtido dividindo-se a população idosa (com 

mais de 65 anos) pela população juvenil (com idade inferior a 15 anos).  

Embora registre índice médio de analfabetos superior ao da Bahia, os municípios do 

território Extremo Sul registraram avanços em relação à redução do analfabetismo entre 2000 e 
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2010. No período, a taxa recuou de 26,6% para 19,6%, ainda superior à média do estado, de 16,3%. 

Os municípios com melhores indicadores são Teixeira de Freitas (14,1%) e Mucuri (17,3%). Os 

piores resultados foram verificados em Jucuruçu (32,3%) e Vereda (30,1%). Somente quatro 

municípios do território tem índice de analfabetismo inferior a 20% entre a população com relação 

ao acesso à escola entre com idade superior a 15 anos. Crianças com idade entre 6 e 14 anos, dos 

municípios que integram o território possuem índice geral de 96,2%, pouco inferior à média baiana 

(96,9%). Ibirapuã (99,2%) e Vereda (98,1%) ostentam os melhores resultados. Nenhum município 

do Extremo Sul registra índice inferior a 90% nesse item.  

Na faixa etária dos 15 aos 17 anos o desempenho não é tão satisfatório, mas houve um 

razoável avanço entre 2000 e 2010. Essa taxa se elevou de 72,5% para 77,6%. O problema, porém, 

reside na taxa de frequência escolar líquida – que deduz a evasão – que passou de 19,9% para 

38,5%, percentual ainda bastante aquém do desejável. O melhor resultado foi verificado em 

Teixeira de Freitas (43,1%) e o pior em Caravelas (30,8%).  

O acesso ao esgotamento sanitário constitui um dos avanços conquistados pelos 

municípios do Extremo Sul entre os anos de 2000 e 2010. O número de domicílios interligados à 

rede geral de esgotos ou pluvial passou de 31,1 mil para 55,4 mil em dez anos. É necessário 

ressaltar, porém, que em 2010 ainda existiam 47,9 mil domicílios descartando seus resíduos por 

meio de fossas rudimentares no território. Nesse cenário, os municípios com mais domicílios 

interligados foram Teixeira de Freitas (29,3 mil) e Itamaraju (9,8 mil). As maiores carências, por 

sua vez, estão também em Teixeira de Freitas (8,3 mil) e em Nova Viçosa (8,1 mil). 

O acesso à rede geral de água também avançou nos 13 municípios que integram o Extremo 

Sul. O número de ligações passou de 54,8 mil em 2000 para 87,3 mil dez anos depois. Note-se que 

cerca de 35 mil domicílios ainda contam com fontes alternativas de abastecimento de água. As 

maiores carências estão em Teixeira de Freitas (7,3 mil) e em Mucuri (4,2 mil).  

 

2.6 ASPECTOS DA SAÚDE  

 

 O Sistema Único de Saúde do município de Itamaraju é formado por um conjunto de 

instituições públicas municipais, composto por uma Central de Regulação do acesso; um Centro 

de Atenção Psicossocial; dezessete centros de saúde/unidades básicas; dezesseis clínicas 

/centros de especialidades; vinte e quatro consultórios isolados; uma farmácia; um Hospital 

Geral; uma Policlínica; quatro Postos de Saúde; uma Secretaria Municipal de Saúde; cinco 

unidades de Apoio Diagnose e Terapia;  uma unidade de Atenção à Saúde Indígena; duas 
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unidades de Vigilância em Saúde; uma unidade mista e duas unidades móveis de nível pré-

hospitalar na área de urgência. O município de Itamaraju totaliza assim um montante de 519 

Profissionais na área da saúde, 78 Estabelecimentos de Saúde e 59 leitos (Dados extraídos do 

CNES, competência Setembro/2015, gerenciado pela DICON). 

Quanto ao total de leitos hospitalares, médicos e odontólogos por habitante, existe uma 

grande concentração de leitos e profissionais ligados à saúde nos municípios de Itabuna e 

Ilhéus. Nessa Microrregião, os municípios apresentam uma concentração de leito por habitante 

relativamente alta. Na Microrregião de Porto Seguro destaca-se a proporção de leitos por 1000 

habitantes, em Alcobaça de 7,11 e em Mucuri de 3,86. Já a proporção de médicos, tende a ser 

menor do que 0,5 em todos os municípios, o mesmo ocorrendo com a proporção de odontólogos 

por 5000 habitantes e de enfermeiros por 10.000, chegando a ser menor que 0,3 na grande 

maioria dos municípios, e, alguns, estes profissionais nem existem (Dados extraídos do CNES, 

competência Setembro/2015, gerenciado pela DICON). 

A Macrorregião do Extremo Sul possui 711.535 habitantes, distribuídos em 21 

municípios, sendo, destes, 30% com menos de 20.000 hab. Subdividida em duas microrregiões 

(Porto Seguro e Teixeira de Freitas), o Extremo Sul possui três municípios que assinaram o 

Pacto de Gestão (Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Itamaraju) e sete em Gestão Plena do 

Sistema de Saúde (Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália, Teixeira de Freitas, Itamaraju, 

Eunápolis, Itabela e Medeiros Neto). Além disso, conta com um Hospital de Pequeno Porte 

contratualizado e um hospital da rede estadual de gestão direta, localizado em Porto Seguro, 

com 110 leitos. Em Teixeira de Freitas, município polo de macrorregião, encontra-se serviços 

de alta complexidade, nas especialidades de nefrologia, oncologia e neurologia, e 12 leitos de 

UTI adulto e sete leitos de UTI neonatal. (REVISTA BAIANA DE SAÚDE PÚBLICA, 2009) 

O problema de sistema relacionado à infraestrutura mais uma vez merece destaque 

quando observada a análise da oferta de serviços, pois a baixa capacidade instalada de serviços 

de média e alta complexidade é reforçada na macrorregião, tendo em vista que ela está entre a 

segunda com menor número de leitos cadastrados no CNES (5%) do estado da Bahia em 2008, 

abaixo da necessidade referida pela Portaria nº 1101/2002, pois apresenta menos de 2,5 leitos 

por 1.000 habitantes, produção ambulatorial de 50%, quando considerado o percentual da 

população existente, não apresenta leitos de UTI neonatal e infantil e apenas cinco leitos de 

UTI adulto, não apresenta procedimentos de Alta Complexidade Hospitalar, não apresenta 

procedimentos ambulatoriais de diagnose em ressonância magnética, e em reabilitação e 

cardiologia para alta complexidade (REVISTA BAIANA DE SAÚDE PÚBLICA, 2009). 
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Outro fato importante é que a Microrregião Extremo Sul faz fronteira com o norte de 

Minas Gerais e o Espírito Santo, o que sinaliza para o trânsito de usuários entre esses estados, 

o que, somado aos problemas de infraestrutura de serviços, ressalta a necessidade de 

implementação de eficientes processos regulatórios e melhoria da capacidade instalada de 

serviços de média e alta complexidade. 

 

2.7 ASPECTOS EDUCACIONAIS  

 

As Microrregiões de Ilhéus-Itabuna e de Porto Seguro têm percentual de 

alfabetizados próximo a 51% e na de Valença esse percentual cai para 24,6%. Na Mesorregião 

Sul Baiano o percentual de alfabetizados com mais de 5 anos, é de aproximadamente 51% contra 

59% para o Estado da Bahia em seu conjunto (SEI, 2014). 

Tomando como referência pessoas residentes com mais de 15 anos, as taxas de 

alfabetização são melhores, 18% na Microrregião de Porto Seguro; 33% na Microrregião de 

Ilhéus-Itabuna; 40% na Microrregião de Valença; perfazendo na Mesorregião Sul Baiano o 

percentual de 73% contra 79% para o conjunto do Estado da Bahia. 

Existem 22.032 alunos matriculados na Mesorregião Sul Baiano, sendo que 15.886 

estão na Microrregião. Na Microrregião de Porto Seguro são 6.146 alunos frequentando o 

Ensino Médio.  Desse número os jovens mais aquinhoados economicamente buscam o acesso 

ao ensino superior em instituições, via de regra, nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 

visando o conhecimento e a consequente qualificação profissional. 

E outros tantos ficam à margem do processo de educação superior desejada, por não 

poderem custear sua manutenção fora das localidades de origem, que além do custeio com o 

curso superior, acrescentam a hospedagem, a alimentação e locomoção, dentre outras despesas. 

Ressaltamos ainda, que outro dado a ser considerado, a saída desses jovens muito cedo de casa, 

cortando vínculos afetivos e valores culturais e religiosos, vêm preocupando sobremaneira suas 

famílias.  

Atualmente, a expansão do processo de globalização impôs novas exigências ao 

mercado de trabalho e esse não acesso assume contornos de exclusão social. Ao analisar a 

quantidade de cursos de nível superior oferecidos na Microrregião do Extremo Sul, verifica-se 

quão ínfimo é esse quantitativo e tal situação obriga a migração dos jovens para outros 

centros na busca de oportunidades de qualificação.  

Sendo assim a abertura e manutenção de novos cursos não só amplia o acesso a 
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outros cursos, mas também a outras fatias do mercado de trabalho, o que contribui para 

o desenvolvimento humano, econômico e social da região. Sem dúvida, é ainda a grande 

lacuna a ser preenchida na região de abrangência da FACISA, de forma a atender a 

demanda de ensino tecnológico superior, por profissionais qualificados, principalmente 

no campo da Gastronomia, oferecendo aos discentes o conhecimento acadêmico, a sua 

aplicação na área profissional e a oportunidade de vivenciá-las junto às organizações e, 

também, através das atividades de extensão, conscientizando-se que a educação é contínua, 

exigindo do profissional o entusiasmo em estar atualizando-se em uma sociedade, 

caracterizada principalmente pela mudança. 

 

2.8 ASPECTOS DAS FINANÇAS PÚBLICAS  

 

Conforme dados do Tesouro Nacional Brasileiro de 2011, as maiores arrecadações 

provenientes de receitas correntes foram dos seguintes municípios: Ilhéus com mais de 206 

milhões de reais; Itabuna com mais de 264 milhões de reais; Mucuri com mais 94 milhões de 

reais; Porto Seguro com mais de 185 milhões de reais; Itamaraju com mais de 81 milhões de 

reais e Alcobaça com mais 42 milhões de reais.  

A principal fonte de receita dos municípios é o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), representando cerca de 60% do total das receitas. Em segundo lugar está o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com 27,9%. Já o Imposto Territorial Rural 

(ITR) representa 3,2% do total das receitas municipais da Mesorregião Sul Baiano.  

No tocante a distribuição das finanças públicas é desigual entre os municípios, quer seja 

com o FPM como o ICMS, que são as principais fontes de receitas. O FPM da Microrregião de 

Ilhéus e de Itabuna representa 59,4% de sua receita; o da Microrregião de Porto Seguro 

representa 57,8% de sua receita; e, o da Microrregião de Valença representa 72,8% de sua receita. 

Já o ICMS representa 23,9%, 39,0% e 20,9% das receitas das Microrregiões de Ilhéus-

Itabuna, de Porto Seguro e de Valença, respectivamente.  

O quadro socioeconômico acima caracterizado apresenta-se como um grande desafio 

no tocante às mudanças no conjunto dessas comunidades regionais. O Centro de Ensino 

Superior do Extremo Sul da Bahia - CESESB, Mantenedora da Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas - FACISA, na medida em que abre novas possibilidades com a criação de 

novos cursos, principalmente no campo da Gastronomia que é um anseio da população de toda 

mesorregião, contribui para viabilizar empregos, educação, e oportunidades de novos 
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empreendimentos.  

 

2.9 ASPECTOS SOCIAIS  

 

O Brasil apresenta um perfil de desigualdade social e concentração de renda muito 

desproporcional. Esse quadro se agrava aos demais Estados do Nordeste do Brasil. Os 

dados relativos à renda revelam a dimensão da pobreza existente no Estado da Bahia. Alguns 

dados são por si só relevantes, como na Mesorregião Sul Baiano, onde o total dos chefes de 

famílias que recebem até um salário mínimo de renda corresponde a 58.55% da população, 

e os que recebem mais de cinco salários mínimos corresponde apenas 5.44% (SEI, 2014).  

Observa-se que a má distribuição de renda nesta região é grave, uma vez que a grande 

maioria limita-se à sobrevivência física, comprometendo seriamente a perspectiva consistente 

de desenvolvimento regional, pela não exploração do mercado interno, pelo despreparo dos 

profissionais e pelas poucas oportunidades de empreendedorismo existentes nessa região. 

Esses dados, quando associados com os níveis de educação formal, explicitam melhor a 

grandeza do problema e o desafio do Poder Público, das Universidades e Faculdades locais e 

regionais. 

A sociedade brasileira, extremamente estratificada e hierarquizada, caracteriza-se, 

pelo movimento de acumulação de capital, observando-se a coexistência de formas 

rudimentares de organização do trabalho produtivo com a mais avançada tecnologia da 

economia capitalista. As desigualdades sociais e regionais existentes refletem essas 

condições estruturais que vêm atuando como fatores limitantes ao pleno desenvolvimento 

sustentável de uma política social que seja adequada à demanda deste contexto.  

O entendimento de assistência social, como uma política social pública e enquanto 

direito de todo cidadão é dever do Estado e deve estar atrelado a um projeto resultante das 

condições de vida das pessoas, ou seja, das condições de saúde, educação, trabalho, 

alimentação, habitação, transporte, emprego e lazer. E, assim, o resultado se dará no resgate 

da enorme dívida social que se perpetua dentro da sociedade brasileira para com os segmentos 

socialmente excluídos do processo de produção da riqueza e de sua distribuição. Além disto, 

deve essencialmente estar vinculada a uma perspectiva em que se contemple a construção de 

uma sociedade mais justa e humana, capaz de propiciar a todos, condições dignas, para o 

desenvolvimento de suas potencialidades, a fim de se reduzir o alto índice de desigualdade 

social que permeia no caso específico, a Região Sul e Extremo Sul da Bahia, e por extensão, 
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as distintas regiões deste País que se caracterizam por profundas desigualdades.  

Neste contexto, o município de Itamaraju/BA, não difere da atual conjuntura 

socioeconômica. Como determinante desse processo tem-se de um lado, a concentração fundiária, 

a crise cacaueira e o consequente esvaziamento do campo através da expulsão do trabalhador 

rural do campo. De outro, o crescimento vegetativo da população urbana, acelerado pelas 

migrações externas ao município cujo resultado é a busca incessante por postos de trabalho, 

moradia, infraestrutura, saneamento, saúde, educação e assistência social. A incapacidade do 

poder público municipal no enfrentamento dos problemas sociais gerados pela “inclusão 

urbana” termina por permitir a cristalização na cidade, de um contexto perverso de exclusão 

social, face os pré-requisitos mínimos de habitabilidade, no qual se insere o migrante.  

Ainda que guardadas as proporções locais, Itamaraju construiu-se em exemplo vivo 

de questões sociais geradas pelas transformações no mundo do trabalho; os baixos índices 

sanitários, padrões de moradias precárias e discricionárias quanto ao espaço vital, 

instabilidade social e marginalização quanto aos serviços básicos e a violência familiar; este 

é o cenário dramático do migrante. Apenas 7% da população é atendida por esgoto sanitário, 

e ainda apresentando alto índice de analfabetismo (SEI, 2014). 

 De acordo com o IBGE cerca de 30% da população do município concluiu o ensino 

fundamental. O diagnóstico da Secretaria de Desenvolvimento Social do município indica cerca 

de 20.000 pessoas (31% da população) em condições inadequadas de habitabilidade, 

estimando 0.3% da população de crianças e adolescentes na rua e cerca de 500 em situação de 

risco social, e 1.100 idosos recebendo o Benefício de Prestação Continuada.  

A Secretaria de Desenvolvimento Social infere ainda a existência de 5.000 

portadores de deficiência, sendo que os portadores de transtornos mentais correspondem a 

15% da população. Os levantamentos também apontam o alto índice de desemprego e emigração 

como uma das causas da desestruturação familiar e a utilização da mão-de-obra infantil nas 

lavouras.  

O produtor rural que havia acorrido ao espaço urbano, neste permanece em 

precárias condições de higiene, saúde, educação e habitação. Esses problemas levam as soluções 

que vão desde ações assistenciais historicamente propostas por grupos, entidades civis e 

religiosas, até propostas mais abrangentes e participativas decorrentes da ação dos conselhos 

locais e grupos progressistas do governo, que nem sempre funcionam adequadamente ou atendem 

a demanda.  

Nesta perspectiva, destacam-se as contribuições da FACISA em Itamaraju, no 
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oferecimento de cursos de graduação e pós-graduação (lato-sensu), com o objetivo de oferecer 

formação acadêmica eficiente, através de disciplinas teóricas-práticas, no desenvolvimento 

de pesquisas e projetos de extensão, buscando a participação da sociedade civil local e regional.  

 

2.10 BREVE HISTÓRICO DA IES 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas/FACISA, criada em 1998, iniciou suas 

atividades acadêmicas, de curso e institucionais, no prédio térreo, localizado à Rua Amazonas, 

78, Bairro de Fátima, Itamaraju - BA, com a finalidade de ofertar curso de ensino superior, 

autorizada para funcionamento pela Portaria ministerial Nº 1.673 de 19 de outubro de 2000.  

Na sua trajetória educacional, segundo as metas e políticas de expansão informadas no 

seu PDI, a FACISA implantou o curso de bacharelado em Direito, autorizado pela portaria nº 

1.673 de 19 de outubro de 2000 publicado no Diário Oficial da União em 23 de outubro de 2000 

e reconhecido pela Portaria Nº 293 de 23 de junho de 2006. O curso de graduação em 

Administração, autorizado pelo Ministério da Educação – MEC, Nº 2.242 de 15 de outubro de 

2001 e reconhecido pela Portaria Nº 223 de 7 de junho de 2006. O curso de graduação, 

bacharelado em Enfermagem foi autorizado pela Portaria ministerial Nº 643 de 15 de março de 

2004 e reconhecido pela Portaria Nº 351 de 17 de março de 2009.  

Ao longo dos anos, foi implantando novos cursos. O curso de Serviço Social, autorizado 

pelo MEC em 12 de novembro de 2009, e reconhecido pela Portaria Nº. 62 de 22 de março de 

2016.  O curso de graduação, bacharelado em Farmácia foi autorizado pela Portaria ministerial 

Nº 226 de 29 de março de 2018. O curso tecnológico de Radiologia, foi autorizado pela Portaria 

ministerial Nº 244 de 06 de abril de 2018. O curso tecnológico de Gastronomia, foi autorizado 

pela Portaria ministerial Nº 254 de 12 de abril de 2018. O curso de graduação, bacharelado em 

Odontologia foi autorizado pela Portaria ministerial Nº 545 de 14 de agosto de 2018. E o curso 

de graduação, bacharelado em Medicina Veterinária foi autorizado pela Portaria ministerial 

PORTARIA N° 155, DE 29 de março de 2019. 

A FACISA é uma instituição que tem por finalidade ofertar ensino superior e estimular 

o desenvolvimento do conhecimento científico e a extensão. E ao CESESB, entidade 

mantenedora, cabe constituir patrimônio e rendimentos capazes de proporcionar instalações 

físicas e recursos humanos suficientes para garantir a continuidade e o desenvolvimento das 

atividades da FACISA, sua mantida, a quem cabe promover o ensino, a pesquisa e a extensão 

em nível superior.   
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Por atuar no campo econômico, de natureza jurídica, com obrigações patrimoniais, o 

CESESB, como mantenedora, é dotado de personalidade jurídica própria e a responsabilidade 

de manter a FACISA, com dever de reparar a lesão de direito, tanto na área civil, administrativa, 

como, se necessário, na penal. A FACISA, como mantida do CESESB não tem 

responsabilidade jurídica e a ela cabe o estabelecimento responsável pela prestação da educação 

formal, informada no seu Projeto Pedagógico Institucional - PPI e Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI.  

De acordo com seu PDI e PPC, a FACISA tem como princípios que orientam o PPI, a 

saber: 

• Participação na construção de uma sociedade humana, por isso, justa, solidária, 

participativa, a serviço da vida, da esperança e do bem comum e que valorize a confiança 

e a verdade. 

• Ideal de pessoa humana: profissionais atualizados, competentes, politizados, que 

trabalhem de forma cooperativa e transformadora, facilitando a vivência de um processo 

educativo e libertador. 

• Opção por uma educação que tenha como pontos de referência: a pessoa humana como 

sujeito autônomo de seu desenvolvimento e agente de transformação social; a vida em 

todos os seus níveis e formas, a formação e o exercício da consciência crítica e o 

compromisso social, pautado pela ética do bem comum e pelo princípio da inclusão 

social (PPI). 

Lê-se também que esses referenciais estão de acordo com os princípios que orientam a 

Educação Nacional em todas as etapas e níveis da escolaridade e que estão consubstanciados 

no Art. 3° da LDB nº 9.394/96, destacando-se, entre estes:  

 

• Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber. 

• Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

• Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

• Valorização do profissional da educação escolar. 

• Garantia de padrão de qualidade. 

• Valorização da experiência extraescolar. 

• Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
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Contribuição para o progresso científico e tecnológico, mediante a produção do 

conhecimento, atendendo às necessidades da maioria da população localizada no Nordeste e na 

Bahia, na (s) área(s) dos cursos oferecidos. 

 

• Democratização das oportunidades de acesso aos bens culturais, por meio da divulgação 

científica e cultural. 

• A extensão de suas atividades à comunidade, mediante prestação de serviços ou cursos 

para formação continuada nas áreas dos cursos a serem oferecidos. 

• Gestão e planejamento institucionais participativos (PPI FACISA). 

 

2.11 ÁREAS DE ATUAÇÃO DA IES 

 

As políticas institucionais são formuladas para estabelecer as premissas que vão nortear 

o planejamento das atividades acadêmicas e administrativas para que estas ocorram em 

consonância com a filosofia, as diretrizes, os princípios e os objetivos estabelecidos nos marcos 

institucionais, e encontram-se detalhadamente descritas no PDI.  

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, está materializado 

em cada uma das atividades acadêmicas na perspectiva da produção do conhecimento; as 

atividades de pesquisa e extensão devem estar articuladas com o conhecimento existente e 

vincular-se com o compromisso social da IES de buscar a excelência dos seus serviços.  

A FACISA, ao longo dos seus 22 (vinte e dois) anos de experiência no ensino superior, 

vem primando pelo desenvolvimento de um trabalho sério, dedicado, competente e de 

excelência, objetivando consolidar-se como uma das melhores Instituições de Ensino Superior 

da Bahia, por meio da expansão da oferta de cursos e da implementação de políticas de 

integração do ensino de graduação com a pós-graduação, a pesquisa e a extensão. A FACISA 

oferece atualmente 6 cursos de graduação e 2 superior tecnológico totalizando 9 cursos: 

Administração, Direito, Enfermagem, Farmácia, Medicina Veterinária, Odontologia, Serviço 

Social; Tecnológico em Gastronomia e em Radiologia.  

A pesquisa na Instituição teve início como atividade associada ao ensino, inserida nos 

componentes curriculares dos cursos e nas diferentes modalidades: pesquisa de campo ou 

bibliográfica, todas orientadas pelos professores. As atividades de cultura e extensão são 

concebidas como processos educativos, culturais e científicos que integram o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável e viabilizam a relação transformadora entre a Faculdade e a 
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sociedade, através do processo educativo, acadêmico, científico, cultural e comunitário. Essas 

atividades são direcionadas à comunidade, com o propósito de propiciar o intercâmbio de 

conhecimentos e experiências, permitindo a complementação da formação dos discentes, 

gerando benefícios para a sociedade local. 

Os cursos de Especialização oferecidos pela IES têm como finalidade atender a demanda 

de quem busca áreas afins e que já são de nível superior e querem capacitação de pós-graduação 

lato sensu. As políticas para a pós-graduação visam estimular o seu desenvolvimento dentro dos 

princípios e diretrizes que identificam o papel que a IES atribui à educação continuada, com o 

estabelecimento de novos acordos de cooperação, convênios e parcerias que possam viabilizar.  

Em meados de 2006, a FACISA ofereceu o primeiro curso de pós-graduação lato sensu na 

área Jurídica, em Direito aplicado a Administração Pública e Municipal e na área de Saúde, em 

Enfermagem do Trabalho. Atualmente, a Instituição conta com quatro cursos de pós-graduação: 

Direito processual; Saúde Pública; Administração Mercadológica; Política Social e Gestão Pública. 

Em 2011 foram ofertadas pela FACISA outras pós graduação: Ciências Criminais; Direito e 

Processo do Trabalho; Elaboração e Gestão de projetos Sociais; Emergência e APH; Estomaterapia 

Estomias, Feridas e Incontinências; Enfermagem em Cardiologia; Gestão de Pessoas; Política e 

Gestão Pública; Saúde Pública. 

 

 

3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA   

3.1 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa estão presentes no PDI 

da FACISA e implantadas, de maneira excelente, no âmbito do CST em Gastronomia. No que 

se refere ao ensino do referido curso, toda sua organização está amparada pelos seguintes atos 

legais: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996: Decreto nº 5.773, de 9 de 

maio de 2006; (Educação Superior); Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007. Institui 

o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos 

processos de regulação da educação superior no sistema federal de educação. Portaria nº 10 de 28 

de julho de 2006. Aprova em extrato o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

Nesse sentido, a direção acadêmica e a coordenação do curso, buscam por meio de ações 

conjuntas e variadas, diagnosticar as necessidades do corpo docente, e a partir daí, definir ações 

rumo ao constante aprimoramento do trabalho pedagógico na instituição, oferecendo suporte 
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nas questões relacionadas ao processo ensino-aprendizagem, tais como: organização do 

trabalho pedagógico, metodologia, avaliação, interação professor e aluno, dentre outras. O 

ensino do CST em Gastronomia está implementado no PPC e os conteúdos pertinentes à 

capacitação pedagógica do Gastrônomo estão adequados à realidade e demandas da região.  

O curso foi pensado, baseado nas perspectivas oferecidas tanto na Mesorregião, quanto na 

Microrregião onde o turismo é de grande relevância. Foi identificado a carência de profissionais 

dessa área, que não estejam limitados apenas a preparação de comidas baseadas no senso comum, 

e sim tenham uma preparação técnica e criteriosa que possa fazer desse nicho uma opção de mão 

de obra e de prestação de serviços qualificados. O mercado gastronômico brasileiro passou por 

mudanças significativas, tendo um turismo cada vez mais exigente, excluindo a culinária de baixa 

qualidade sensorial e com adaptações equivocadas. 

Ressalte-se que vem agregado a isso um número significativo de serviços, principalmente 

aqueles associados à gastronomia e a hospitalidade. Além do acesso a produtos de qualidade 

microbiológica e sensorial, virão novas técnicas e descobertas de outros valores que virão por meio 

do intercâmbio de muitos lugares. Para que haja essa modificação é necessária a profissionalização 

da gastronomia, pois só assim terá uma modificação no perfil dos setores gastronômicos que estão 

com conotação amadora de empresas que operam no setor na mesorregião sem o devido 

conhecimento técnico, e que são geralmente de empresas familiares e regionais. 

Diante a toda essa realidade mercadológica, o PPC do curso dispõe de mecanismos de 

aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante através de estudos e práticas 

independentes, presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias, visitas técnicas e estágios; 

programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins.   

O PDI da IES e o PPC do CST em Gastronomia estão voltados em especial ao aluno 

como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo 

ensino-aprendizagem. O PPC busca a formação integral e adequada do estudante através de 

uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência, tendo o projeto educacional 

pautado em conhecimento técnico-científicos, processos socioculturais e de oferta de ensino 

superior de qualidade para seus discentes, com visão inter/transdisciplinar, transversalidade de 

ensino, curricular, formação técnico-científica de qualidade na formação humana, numa 

ambiência de participação com envolvimento dos sujeitos nos processos e tomadas de decisão 

com responsabilidade acadêmico-científica, buscando a excelência do trabalho desenvolvido.  

O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia tem um projeto pedagógico, 

construído coletivamente. As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico orientam o 
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Currículo do CST em Gastronomia para um perfil acadêmico e profissional descrito para o 

egresso. O currículo contribui também para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, 

fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um 

contexto de pluralismo e diversidade cultural.  

A política de extensão do CST em Gastronomia da FACISA está articulada de forma 

excelente. O processo de articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garante 

um ensino crítico, reflexivo e criativo, que leva a construção do perfil almejado, estimulando a 

realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o conhecimento 

produzido. A política intencionista do curso prevê a participação do discente em programas de 

extensão, sob a supervisão/orientação docente, possibilitando a iniciação nos projetos de 

extensão e em práticas profissionais ligadas à área ou carreira para a qual fizer opção.  

A extensão na FACISA com base em seu PDI e no CST em Gastronomia tem como eixo 

três aspectos: a extensão vinculada a um projeto acadêmico, a extensão como instrumento de 

inserção comunitária e a extensão como instrumento de desenvolvimento econômico. A 

atividade de extensão deve ser compreendida em sua dimensão interativa com o ensino, 

permitindo-se a leitura da prática social.  

Os questionamentos suscitados a partir dessa prática representam alguns dos elementos 

necessários ao desenvolvimento da pesquisa, completando, dessa forma, a desejável tríade 

ensino/pesquisa/extensão. Nesse sentido, o elo maior da atividade de extensão é o projeto 

acadêmico, no qual estão envolvidos, além do docente, alunos de graduação. A competência 

técnico-científica instalada na Instituição, qualificada por seu corpo docente e pela consolidação 

de sua base de pesquisa, é utilizada para o desenvolvimento de projetos de consultoria e 

assessoria aos diversos segmentos econômicos da região.  

Em consonância com essa concepção, a FACISA implementa suas atividades 

extensionistas. As ações de extensão incluem: identificação, na região de parceiros potenciais, 

incluindo empresas e órgãos públicos e privados, organizações não governamentais e 

principalmente, empresas do terceiro setor, com o objetivo de promover a articulação entre a 

Instituição e a sociedade; desenvolvimento de projetos de pesquisa visando a solução de 

problemas específicos na região, de assistência à comunidade, que estejam dentro das áreas de 

competência da IES; oferta de cursos de extensão; desenvolvimento de estratégias para o 

fortalecimento da imagem institucional junto à comunidade local e regional.  

A FACISA entende as atividades de pesquisa e extensão como princípios de formação 

estabelecendo como meta melhorar cada vez mais as linhas de ação para seu desenvolvimento, 
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a saber: contratação de mais docentes titulados em nível de mestrado e doutorado; atualização 

do Plano Institucional de Capacitação do Docente -PICD; atualização do Plano de Cargos e 

Salário -PCS, com incentivo à produção intelectual; apoio ao desenvolvimento de projetos de 

pesquisa por meio de editais internos, com recursos orçamentariamente alocados; 

aprimoramento do Programa de Iniciação Científica; oferta de atividades de extensão 

vinculadas a um projeto acadêmico, tendo, portanto, a pesquisa como elemento articulador; 

inserção da metodologia científica como parte da formação dos alunos, em todos os cursos.  

A Coordenação de Pesquisa e Extensão é a instância responsável pela implementação e 

supervisão de todas as atividades de pesquisa e extensão da Instituição. À medida que a 

atividade de pesquisa se consolida, com o Núcleo de Pesquisa da FACISA, caracterizados como 

áreas de interesse institucional, aglutinando ao redor de eixos temáticos e metodológicos os 

docentes que já produzem na área e estabelecendo condições para o ingresso de novos docentes. 

A pesquisa na IES desenvolve-se, de preferência, no campo aplicado, com a participação, 

sempre que possível, de entidades de financiamento e/ou instituições e grupos interessados do 

campo empresarial e profissional. O documento específico de regulamentação das atividades 

de Iniciação Científica encontra-se no (ANEXO VII) do PDI. 

 

3.2 OBJETIVOS DO CURSO 

 

O PPC – Projeto Pedagógico do Curso segue de forma criteriosa, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9394/1996: Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006; Portaria nº 10 

de 28 de julho de 2006 a qual aprova em extrato o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia. A formação do Tecnólogo em Gastronomia tem por objetivo integrar, no mercado de 

trabalho, graduados aptos ao exercício da profissão, que se utilizem, com ética e compromisso 

profissional e social, das competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso, isto é, que 

associem, eficazmente, as teorias, conteúdos e procedimentos aprendidos às necessidades 

detectadas nos contextos específicos de área de atuação. 

Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 

contínua com as demais instâncias do sistema alimentar, sendo capaz de pensar criticamente, 

analisando as exigências do mercado. Os profissionais devem realizar seus serviços garantindo 

qualidade sensorial e principalmente qualidade sanitária; Tomada de decisões: o trabalho dos 

profissionais em gastronomia deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões 
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visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade da força de trabalho, dos ingredientes, 

dos equipamentos, procedimentos, de práticas e técnicas de seu conhecimento.  

Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em estudos; Liderança: no trabalho 

em equipe multiprofissional, os referidos profissionais deverão estar aptos a assumir posições 

de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade; Administração e 

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

administração tanto da equipe atuante, dos recursos físicos, insumos, matérias primas 

disponíveis bem como gerenciarem a organização de eventos gastronômicos, da mesma forma 

que devem estar aptos a serem empreendedores, empregadores, líderes de equipe, gestores da 

área de vendas, marketing e financeira. Poderão atuar em diversas áreas operacionais do setor 

de alimentos e bebidas, em variados tipos de cozinhas, como consultores e proprietários de 

empreendimentos. Em paralelo a isto, o curso foca no desenvolvimento de cidadãos 

preocupados com o desenvolvimento de sua região, através de políticas de sustentabilidade e 

inclusão social. 

Os conteúdos curriculares levam em conta a formação generalista do profissional. Os 

conteúdos contemplam: Todo contexto histórico das técnicas e cozinhas que serão abordadas 

ao longo do curso; Habilidades Básicas em Gastronomia – incluem-se os conteúdos (teóricos e 

práticos) de noções iniciais para atuação em uma cozinha, tipos de cortes e molhos, importância 

das técnicas de preparo e padronizações; Tipos de cozinhas específicas, como a Cozinha 

Brasileira, Cozinha Quente e Fria, Cozinha Clássica, Cozinha Baiana, dentre outras. 

Importâncias das questões nutricionais, sanitárias e de meio ambiente, sendo abordados em 

disciplinas como Higiene e Segurança Alimentar, Microbiologia de Alimentos, Técnica 

Dietética, Nutrição, Educação Ambiental, dentre outras. Bem como várias explanações a 

respeito da área administrativa, que são abordadas em Matemática Aplicada, Compra-estoque 

e custos, Empreendedorismo, Cozinha na Hotelaria, Gestão de Pessoas e Eventos. E ainda a 

abordagem de questões sociais, sendo explanadas em disciplinas como Comunicação e 

Expressão, Antropologia, Formação Sociocultural e Ética. 

A carga horária total do CST em Gastronomia da FACISA é de 1920 horas sendo que a 

carga horária das disciplinas são 1600 horas. O curso também garante o desenvolvimento de 

estágios curriculares, sob supervisão docente, contando com uma carga horária de 200 horas 

podendo ser realizado na Instituição de Ensino Superior e/ou fora dela, em instituição/empresa 



 

 

33 

 

credenciada, com orientação docente e supervisão local, devendo apresentar programação 

previamente definida em razão do processo de formação.  

Para ampliar e diversificar ainda mais os conhecimentos adquiridos, o projeto 

pedagógico do CST em Gastronomia contempla atividades complementares que possui carga 

horária de 120 horas visto que a FACISA prevê através de seu regulamento o aproveitamento 

de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes 

presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e estágios; projetos de extensão; estudos 

complementares e cursos realizados em outras áreas afins.  

O Contexto Educacional contempla de maneira excelente as demandas efetivas de 

natureza econômica e social. No quesito econômico está integrado com a realidade da região 

do Extremo Sul da Bahia. A região possui uma economia diversificada, destacando-se a 

pecuária que possui o maior rebanho bovino da Bahia localizada em Itamaraju, granjas e uma 

agricultura heterogênea com destaque para o cacau, café, mandioca e mamão.  

Nesse contexto, encontra-se na área de abrangência da FACISA o município de 

Itamaraju, que possui mais de 67 mil habitantes que buscam seus serviços para melhorar seu 

perfil econômico e qualificação profissional. As ações do CST em Gastronomia da FACISA 

compreendem as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos e promove melhorias com os 

cuidados da alimentação e dos alimentos em si. Fato é que o curso de Gastronomia gera alteração 

em outras áreas, como supermercados que aumentam seus itens de alimentação ofertados em 

decorrência da procura, peixarias que terão que se adequar com novos itens proporcionando um 

aquecimento no comércio local e inclusive, levando os nativos a procurarem essas novas opções de 

alimentação. A formação de novos profissionais descentralizados das grandes metrópoles 

viabilizará uma gastronomia pela qual serão prestigiadas as regiões com potencial e que 

anteriormente não tinha perspectiva de melhoria no setor de serviços, alimentos e bebidas 

proporcionando o desenvolvimento regional do Brasil. 

As características locais e regionais do Território de Identidade do Extremo Sul têm 8,3 mil 

estabelecimentos agropecuários com Agricultura Familiar, de acordo com o Censo Agropecuário 

2006 do IBGE. Desse total, os maiores números localizam-se em Itamaraju, com 1,4 mil. Em 

relação à distribuição da propriedade entre os agricultores familiares, a maior quantidade está entre 

aqueles que são proprietários da terra que cultivam (7.716). Há a ocorrência de outras situações, 

como a parceria (33), o arrendamento (17) e também as ocupações (114).   

As propriedades ocupadas significam 1,3% do total de estabelecimento da Agricultura 

Familiar no Extremo Sul Baiano. As principais atividades agropecuárias são a bovinocultura e os 
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cultivos de café, cacau, cana-de-açúcar, maracujá, mamão e a silvicultura. No Extremo Sul o 

rebanho bovino totaliza 1,01 milhão de animais, de acordo com dados do IBGE de 2010. Nessa 

atividade, destacam-se os municípios de Itamaraju, Itanhém e Medeiros Neto, com cerca de 43% 

do rebanho total do território, sendo a pecuária grande responsável por atrair pessoas de outras 

regiões do Brasil para o Extremo Sul da Bahia, contribuindo para que o município de Itamaraju 

possua o maior rebanho de gado bovino e leiteiro da região. O Território Extremo Sul registrou um 

leve aumento da população entre 2000 e 2010, que se expandiu 1,1%. Nesse contexto, encontram-

se os municípios que fazem parte da área de abrangência da FACISA e buscam seus serviços para 

melhorar seu perfil econômico e qualificação profissional. 

Com a globalização cada vez mais abrangente alterou-se o desenvolvimento econômico 

brasileiro, de modo que o setor gastronômico influenciou os restaurantes que estão ligados 

diretamente ao processo de desenvolvimento regional, os quais tem recebido uma nova clientela 

em decorrência das mudanças no poder aquisitivo ou na mudança de costumes das classes 

econômicas brasileiras menos favorecidas que outrora não participavam dessa cultura e com o 

desenvolvimento do turismo houve uma mudança em alguns conceitos. 

Com base no exposto acima o curso de Gastronomia da FACISA se justifica através de uma 

atuação pautada em conceitos de ações criativas, proativas e inovadoras que venham a contribuir 

para mudanças de paradigmas de toda a microrregião com a intenção de formação de um povo 

desenvolvido, justo e solidário. 

 

3.3 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

O CST em Gastronomia foi estruturado segundo o Catálogo Nacional de Cursos Superiores 

em Tecnologia (2016, p. 152), a partir das competências e das habilidades gerais do egresso, 

consoante no que dispõe o art. 6.º e 7.º, da Resolução CNE/CP n.º 3, de 18/12/2002. A efetiva 

formação do Tecnólogo em Gastronomia deve assegurar a capacidade pessoal do mesmo, de 

mobilizar, articular, planejar, gerenciar e operacionalizar produções culinárias, colocando em ação 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 

atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico. O profissional 

poderá atuar nas diferentes fases dos serviços de alimentação, considerando os aspectos culturais, 

econômicos e sociais da região atuante. O domínio da história dos alimentos, da cultura dos diversos 

países e da ciência dos ingredientes, além da criatividade e atenção à qualidade, são essenciais nesta 

profissão, em que o alimento é uma arte. 
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O referido curso deve possibilitar, no perfil do egresso o desenvolvimento de competências 

e habilidades para: Compreender as questões científicas, éticas, técnicas, sociais, econômicas, 

empresarias e culturais relacionadas ao setor gastronômico; Assimilar contínuos e novos 

conhecimentos da gastronomia regional, nacional e internacional; Analisar a viabilidade para 

implantação de um empreendimentos e projetos de alimentação e gerencia-los;  Planejar e executar 

estudos mercadológicos; Utilizar práticas de gestão sustentável e de inclusão social; Elaborar 

cardápios, decoração de pratos e serviço de mesa; Contextualizar a gastronomia como expressão 

histórica e cultural; Dominar as ferramentas artísticas e tecnológicas da gastronomia; Aplicar os 

critérios de higiene e segurança alimentar; Aplicar a ética e responsabilidade profissional; Elaborar 

e apresentar pratos de culinárias específicas; Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar serviços 

em sua área profissional; Gerenciar e operacionalizar eventos gastronômicos; Avaliar o impacto da 

atividade profissional no contexto social e ambiental. 

O PPC está articulado com as necessidades locais e regionais, tendo como perfil do egresso 

do CST em Gastronomia, o de um profissional proativo, o qual também deverá conhecer as normas, 

processos legais e de gestão de empreendimentos de alimentos e bebidas, no que tange às áreas de 

vendas e marketing, planejamento estratégico, custos, pessoal e controle. Além dessas 

competências profissionais, pretende-se formar um profissional que esteja ciente da sua 

responsabilidade social e conduta ética no mercado de trabalho, além do desenvolvimento de 

competências essenciais para sua atuação, apoiadas em disciplinas como as de Formação 

Sociocultural e Ética, Eventos Gastronômicos, Gestão de marketing, Empreendedorismo dentre 

outras. Assim, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA, em conformidade com a sua 

missão e objetivo, e atendendo às necessidades da sociedade e do mercado local, destaca a formação 

dos Tecnólogos em Gastronomia com sólida formação geral e humanística. 

O tecnólogo em gastronomia desenvolve habilidades para atuar como cozinheiro, 

barman, sommelier, consultor, facilitador de capacitação de equipes para empreendimentos de 

alimentação, responsável técnico administrativo de restaurantes e afins, gestor de eventos e 

gestor de micro, pequenas e/ou médias organizações do segmento de alimentação, como 

restaurantes, hotéis, bares, cozinhas industriais, etc. Além disso, o profissional também estará 

apto para abrir e gerenciar o seu próprio negócio ou ainda atuar como consultor na área de 

gastronomia. Os campos de atuação para tal profissional é amplo, podendo atuar em centros 

gastronômicos; embaixadas e consulados; empresas de hospedagem, recreação e lazer; 

hospitais e spas; indústria alimentícia; parques temáticos, aquáticos, cruzeiros marítimos; 

restaurantes comerciais, institucionais e industrias, catering, bufês e bares; instituições de 
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ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente. Dessa forma, o CST em 

Gastronomia promove a possibilidade de trabalhar em vários segmentos da alimentação fora e 

dentro de casa. 

 

3.4 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

A estrutura curricular prevista no PPC do CST em Gastronomia da FACISA atende 

todos os requisitos do MEC e está respaldada na RESOLUÇÃO CNE/CP nº 3 de 18 de 

dezembro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização 

e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, sem perder de vista o mercado de 

trabalho na articulação orgânica com as tendências da profissão na sociedade contemporânea. 

No aspecto flexibilidade, interdisciplinaridade e acessibilidade metodológica, o PPC do curso 

promove a diversidade e a qualidade da formação oferecida aos estudantes. Nesta visão, a 

coordenação buscou visualizar e estimular o abandono das concepções antigas e herméticas das 

grades (prisões) curriculares, de atuarem, muitas vezes, como meros instrumentos de 

transmissão de conhecimento e informações, e garantir uma sólida formação básica, preparando 

o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do 

mercado de trabalho e das condições de exercício profissional.   

No aspecto Compatibilidade da carga horária total (em horas-relógio), o PPC do CST 

em Gastronomia da FACISA está organizado com integralização no prazo mínimo de 05 

semestres e máximo de 08 semestres; tempo mínimo de 2 anos e meio (RESOLUÇÃO Nº 2, DE 

18 DE JUNHO DE 2007 e Parecer CNE/CES nº 8/2007), regime de matrícula semestral, 

ofertada por componente curricular, atende o Parecer CNE/CES nº 105/2002, aprovado em 13 

de março de 2002 e na RESOLUÇÃO CNE/CES 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003, 

observadas as DCN que se expressam no PPC, perfil do egresso, suas competências e 

habilidades, perfil complementar, inter/transdisciplinar. Com CH total de 1920 h/relógio 

distribuídas na matriz curricular, sendo 1600 horas de componentes curriculares obrigatórias: 

tendo uma disciplina optativa – 40 horas; o Trabalho de Conclusão de curso, contemplando 

TCC1 e TCC2, totalizando 80 horas cada; Estágio Supervisionado com 200 horas e Atividades 

Complementares com 120 horas, de modo que o aluno tenha conhecimento de conceitos 

necessários à sua formação profissional, e praticar seus conhecimentos.  

No aspecto articulação da teoria com a prática, a integração ensino-prática 

investigativa favorece a criação e solidificação de linhas de pesquisa para manter produção 
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constante do saber, contribuindo com discussões relevantes à interpretação dos efeitos da 

Gastronomia em sua aplicação prática na região e sociedade brasileira. Levando-se em conta as 

características do curso, devem ser privilegiados instrumentos de avaliação que possibilitem a 

articulação teoria/prática, a aplicação dos conhecimentos em situações reais e a resolução de 

problemas vinculados ao mundo do trabalho. Ao tratar especificamente das diretrizes 

curriculares dos cursos tecnológicos, é necessário a articulação entre teoria e prática para que 

os processos de atualização sejam bem-sucedidos.  

O Projeto Pedagógico do Curso foi idealizado e pensado cuidadosamente no tempo 

dedicado às aulas teóricas e favorecendo as aulas práticas durante a graduação com metodologia 

voltadas para o docente. Sua formulação dispõe de disciplinas e atividades voltadas para o 

desenvolvimento de habilidades que envolvem higiene e segurança alimentar, segurança dos 

alimentos, tecnologias aplicadas as cozinhas diversas, direcionando a interação entre disciplinas 

que desenvolvam as competências individuais em consonância com as habilidades e perfis 

exigidos de um profissional da gastronomia. A oferta da disciplina de LIBRAS é organizada no 

CST em Gastronomia de forma optativa em conformidade com a Lei nº 10.436, de 14 de abril 

de 2002, e o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 

A articulação entre os componentes curriculares no percurso de formação de cada 

disciplina locada em uma determinada estrutura curricular estão organizados de forma a 

promover o desenvolvimento das competências e habilidades relacionadas, e mantêm 

correlação íntima com os conteúdos propostos e considerados essenciais para o respectivo curso 

de graduação de acordo com a sua DCN.  

Ocorre ainda um nivelamento crescente de exigência em relação ao desenvolvimento 

destes aspectos conforme ocorre o avanço do curso, promovendo a interdisciplinaridade entre 

as áreas, uma vez que também se identifica o aumento da maturidade acadêmica, pessoal e 

profissional do aluno, ao longo do tempo de permanência no ensino superior. A 

interdisciplinaridade é contemplada no currículo do CST em Gastronomia que aborda as 

diversas áreas de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores éticos, fundamentais à 

formação profissional. Esta interdisciplinaridade pode ser comprovada nas disciplinas 

Metodologia Científica, Comunicação e Expressão, Antropologia, Formação Sociocultural, 

Matemática Aplicada, Gestão de Pessoas, Empreendedorismo e Ética Profissional. Nestas 

disciplinas os alunos terão conhecimento dos conteúdos interdisciplinares além de conviverem 

com os colegas de outros cursos da instituição. Neste sentido, a estrutura curricular foi 
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organizada de forma a oferecer situações de aprendizagem ao longo do curso que assegure uma 

formação técnica, humanística e política do graduando.  

Os conteúdos profissionalizantes se apresentam ao longo da formação profissional em 

complexidade crescente desde o início do curso e à medida que o educando necessita para 

desenvolver uma determinada competência. Os conteúdos se inter-relacionam caracterizando a 

interdisciplinaridade do currículo e integralidade na formação profissional, buscando-se evitar 

tanto a repetição de conteúdos quanto a especialidade precoce no âmbito da graduação e 

definindo uma perspectiva generalista de formação. 

 O currículo do Curso de Tecnologia em Gastronomia pode ser definido como 

instrumento norteador e de intervenção sobre a percepção de ensino efetivo e eficaz, 

objetivando definir o perfil de egresso que se pretende formar. É por isso que o 

acompanhamento dos resultados obtidos e a reflexão para, se for o caso, proceder a uma 

atualização, são elementos presentes no cotidiano do curso. 

Com o intuito de contemplar o currículo em todas as dimensões, buscou-se um agir 

interdisciplinar que permeasse todo o processo de formação inicial. Sendo assim, aspectos da 

prática e da teoria são evidenciados desde o primeiro período, dando condições ao docente, a 

fim de que ele possa criar planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para o 

processo de aprendizagem e o desenvolvimento dos discentes. Para isso, focalizou-se sua 

atenção sobre os conhecimentos que o Tecnólogo em Gastronomia em formação deve elaborar, 

relacionando-os com os conteúdos que deverão ser apresentados nos eixos temáticos propostos. 

A extensão universitária na FACISA tem como eixo três aspectos: a extensão vinculada a 

um projeto acadêmico, a extensão como instrumento de inserção comunitária e a extensão como 

instrumento de desenvolvimento econômico. A atividade de extensão deve ser compreendida em 

sua dimensão interativa com o ensino, permitindo-se a leitura da prática social. Os questionamentos 

suscitados a partir dessa prática representam alguns dos elementos necessários ao desenvolvimento 

da pesquisa, completando, dessa forma, a desejável tríade ensino/pesquisa/extensão. 

Nesse sentido, o elo maior da atividade de extensão é o projeto acadêmico, no qual estão 

envolvidos, além do docente, alunos de graduação.  A competência técnico-científica instalada na 

IES, qualificada por seu corpo docente e pela consolidação de sua base de pesquisa, é utilizada para 

o desenvolvimento de projetos de consultoria e assessoria aos diversos segmentos econômicos da 

região. Em consonância com essa concepção, a FACISA implementa suas atividades 

extensionistas. 
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As ações de extensão incluem: identificação, na região, de parceiros potenciais, incluindo 

empresas e órgãos públicos e privados, organizações não governamentais e, principalmente, 

empresas do terceiro setor, com o objetivo de promover a articulação entre a Instituição e a 

sociedade; desenvolvimento de projetos de pesquisa visando a solução de problemas específicos na 

região, e de assistência à comunidade; identificação de necessidades da comunidade local e 

regional, visando a oferta de cursos de extensão; desenvolvimento de estratégias para o 

fortalecimento da imagem institucional junto à comunidade local e regional, estando todas as ações 

dentro das áreas de competência da IES. 

A FACISA entende as atividades de pesquisa e extensão como princípios de formação e 

planeja a consolidação de linhas de ação para seu desenvolvimento, a saber: contratação de mais 

docentes titulados em nível de mestrado e doutorado; consolidação do Plano Institucional de 

Capacitação do Docente - PICD; consolidação do Plano de Cargos e Salário - PCS, com incentivo 

à produção intelectual; apoio ao desenvolvimento de projetos de pesquisa por meio de editais 

internos, com recursos orçamentariamente alocados; aprimoramento do Programa de Iniciação 

Científica; oferta de atividades de extensão vinculadas a um projeto acadêmico, tendo, portanto, a 

pesquisa como elemento articulador; inserção da metodologia científica como parte da formação 

dos alunos, em todos os cursos.  

Do ponto de vista organizacional, a Coordenação de Pesquisa e Extensão são as instâncias 

responsáveis pela implementação e supervisão de todas as atividades de pesquisa e extensão da 

Instituição. À medida que a atividade de pesquisa se consolida, poderão ser criados Núcleos de 

Pesquisa, caracterizados como áreas de interesse institucional, aglutinando ao redor de eixos 

temáticos e metodológicos os docentes que já produzem na área e estabelecendo condições para o 

ingresso de novos docentes. A pesquisa na IES desenvolve-se, de preferência, no campo aplicado, 

com a participação, sempre que possível, de entidades de financiamento e/ou instituições e grupos 

interessados do campo empresarial e profissional. 

 

3.5 CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

Os conteúdos curriculares implantados no curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia buscam possibilitar o desenvolvimento do perfil profissional do egresso 

considerando, em análise sistêmica e global, os aspectos: atualização, adequação das cargas 

horárias (em horas) e adequação da bibliografia. Integrantes no PPC do curso com todos os 

planos de ensino das disciplinas ofertadas. 
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A FACISA visa o aspecto regional e local do município de Itamaraju – Ba e toda 

mesorregião oferecendo ao seu discente todo aparato teórico e prático para o seu 

desenvolvimento. O PPC está adequado à carga horária (em horas-relógio), estando organizado 

em regime semestral, com o sistema de matrícula semestral. As disciplinas estão agrupadas em 

cinco semestres, contribuindo para uma abordagem inter/transdisciplinar, pela articulação de 

conteúdos complementares, com adoção de flexibilização e redimensionamento curricular, 

buscando a interculturalidade e transversalidade com discussões de temas importantes à 

compreensão do Tecnólogo em Gastronomia sobre sua profissão.  

A integralização curricular está planejada para ocorrer em um período compreendido 

com no mínimo de 2 anos e meio anos, e no máximo de 4 anos. Portanto, no mínimo 05 (cinco) 

semestres letivos, e, no máximo, 08 (oito) semestres letivos. Para a conclusão do curso, é 

obrigatória a elaboração do trabalho de conclusão de curso (TCC) sob orientação docente. A 

estrutura do curso permite a integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão e 

prática profissional que estão aliadas entre si, sendo garantido aos alunos o desenvolvimento de 

práticas articuladas aos conteúdos teóricos desde o primeiro semestre letivo.  

No aspecto adequação das cargas horárias, a carga horária total do curso é de 1920 horas, 

distribuídas em atividades teóricas, práticas de cozinha laboratório e Estágio Curricular 

Supervisionado, contemplando ainda, o Trabalho de Conclusão de Curso e disciplina optativa 

para a adequação da matriz curricular, as demandas de formação do aluno, o atendimento de 

suas prioridades e necessidades. Somando-se 1600 horas disciplinas, 200 horas de estágios e 

120 horas de atividades complementares, totalizando assim as 1920 horas relógio. Conforme a 

Resolução CNE/CES 436/2001, de 02 de abril de 2001, a carga horária dos cursos de Formação 

dos Tecnólogos é de, no mínimo, 1600 horas para os conteúdos curriculares de natureza geral 

e profissional, não sendo computadas a carga horária referente às atividades complementares.  

No Parecer CNE/CES nº261/2006 consta que a carga horária é mensurada em horas (60 

minutos) de atividades acadêmicas e de trabalhos discentes efetivos e que a hora-aula é 

decorrente de necessidades acadêmicas das instituições de ensino superior. Dessa maneira, de 

acordo com os referidos documentos, definiu-se que a carga horária do curso da FACISA é 

composta de 50 minutos de aula e 10 minutos de atividades práticas supervisionadas, 

totalizando 60 minutos de efetiva atividade acadêmica. Essas atividades práticas 

supervisionadas podem ser: atividades em laboratórios, em bibliotecas, de iniciação científica, 

trabalhos individuais e em grupo e práticas de ensino. Portanto, com o objetivo de cumprir a 

carga horária de 60 minutos de aula e de acordo com o teor desses documentos, se oferecem 
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aos discentes da FACISA as aulas estruturadas. As metodologias e técnicas de aprendizagem 

são priorizadas, por meio de adaptações curriculares de conteúdos programáticos, nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos.  

A Comunidade Acadêmica, em especial, os professores concebem o conhecimento, a 

avaliação e a inclusão educacional; promovendo processos de diversificação curricular, 

flexibilização do tempo e a utilização de recursos a fim de viabilizar a aprendizagem de 

estudantes com deficiência. Para o acompanhamento dessas demandas, está disponível a todos 

os discentes o Suporte Pedagógico, o Programa de Nivelamento e o Apoio Psicopedagógico, 

por meio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP).  

É ofertado o Curso de Libras, como disciplina optativa, com docente contratado 

especificamente para esta função. Abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação 

ambiental é outro ponto de atenção da estruturação da matriz curricular. O reconhecimento do 

papel transformador da temática Educação Ambiental torna-se cada vez mais visível diante do 

atual contexto regional, nacional e mundial em que a preocupação com as mudanças climáticas, 

a degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e 

globais, as necessidades planetárias são evidenciadas na prática social atual.  

A FACISA entende que o termo Educação Ambiental é empregado para especificar um 

tipo de educação, capaz de promover a cidadania ambiental. Neste contexto, no CST em 

Gastronomia consta Educação Ambiental como disciplina optativa, além de ter assuntos 

referentes a temática mencionada sendo inclusos em outras disciplinas de modo transversal, 

contínuo e permanente. Os componentes curriculares que abordam a educação ambiental são: 

Higiene e Segurança Alimentar; Técnica Dietética; Formação Sociocultural, Ética, 

Microbiologia de Alimentos e nos projetos de extensão da FACISA.  

O requisito legal acerca das diretrizes curriculares nacionais para a educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena 

faz parte do Projeto Institucional da IES, estando incluso no CST em Gastronomia, nas 

disciplinas de Antropologia; Formação Sociocultural; História da Gastronomia e nos projetos 

de extensão da FACISA. Nesse sentido o PCC do CST em Gastronomia faz com que o 

acadêmico do curso adentre na área profissional induzindo o contato com conhecimento recente 

e inovador que é disponibilizado na matriz curricular e nos campos de estágios. 

A organização das disciplinas e seus conteúdos visam à integração entre conhecimentos 

gerais e conhecimentos específicos, a partir de uma ação articulada entre as disciplinas básicas, 

profissionalizantes e complementares. A estrutura foi definida a partir de temas, considerados 
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essenciais para a construção do perfil profissional em gastronomia, dividindo-se nos seguintes 

eixos temáticos: tecnologia de produção de alimentos e serviços; arte, cultura e formação e 

gestão de negócios e empreendedorismo. 

 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO CURSO 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA 

 
1º Semestre 

Disciplinas  
Carga Horária 

Teórica (h/r) 

Carga Horária 

Prática (h/r) 

Carga Horária 

Total (h/r) 

Comunicação e Expressão 40  40 

Antropologia 40  40 

Metodologia 40  40 

Habilidades Básicas em Gastronomia 40 40 80 

Higiene e Segurança Alimentar 40  40 

Cozinha Quente e Cozinha Fria 40 40 80 

História da Gastronomia 40  40 

Total do 1º semestre 280 80 360 

2º Semestre 

Disciplinas  
Carga Horária 

Teórica (h/r) 

Carga Horária 

Prática (h/r) 

Carga Horária 

Total (h/r) 

Gastronomia Brasileira 40 40 80 

Técnica Dietética Aplicada a Gastronomia 40 20 60 

Panificação  40 40 80 

Nutrição 40  40 

Gestão de Marketing 40  40 

Matemática Aplicada 40  40 

Ética  40  40 

Total do 2º semestre 280 80 380 

3º Semestre 

Disciplinas 
Carga Horária 

Teórica (h/r) 

Carga Horária 

Prática (h/r) 

Carga Horária 

Total (h/r) 

Compra – Estoque e Custos 40  40 

Gastronomia Baiana 40 40 80 

Confeitaria  30 30 80 

Planejamento de Cardápios 40  40 

Microbiologia de Alimentos 40  40 

Empreendedorismo 40  40 

Formação Sociocultural 40  40 
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Total do 3º semestre 270 70 340 

4º semestre 

Disciplinas  
Carga Horária 

Teórica (h/r) 

Carga Horária 

Prática (h/r) 

Carga Horária 

Total (h/r) 

Gastronomia Clássica 40 40 80 

Gestão de Pessoas 40  40 

Arte, Técnica e Eventos Gastronômicos 30 30 60 

TCC1 40  40 

Cozinha na Hotelaria 40  40 

Café da Manhã e Lanches 30 30 60 

Total do 4º semestre 220 100 320 

Estágio Supervisionado I  100 100 

5º semestre 

Disciplinas  
Carga Horária 

Teórica (h/r) 

Carga Horária 

Prática (h/r) 

Carga Horária 

Total (h/r) 

TCC2 40  40 

Optativa 40  40 

Gastronomia Contemporânea 30 30 60 

Enologia e Coquetelaria 30 30 60 

Total do 5º semestre 100 60 200 

Estágio Supervisionado II  100 100 

 

Disciplinas – optativa 
Carga Horária 

Teórica (h/r) 

Carga Horária 

Prática (h/r) 

Carga Horária 

Total (h/r) 

Libras  40  40 

Análise Sensorial 40  40 

Educação Ambiental 40  40 

Cozinha Italiana 40  40 

 

Carga Horária Total das Disciplinas 1600 horas relógio 

Carga horária de Estágio Supervisionado 200 horas relógio 

Carga Horária Total das Atividades Complementares 120 horas relógio 

Carga Horária Total do Curso 1920 horas relógio 

 

1° semestre 

Disciplina: Comunicação e Expressão                                                                         CH: 40 

Ementa 



 

 

44 

 

Apresentar uma introdução à teoria da comunicação: conceitos e elementos de comunicação, 

níveis e funções da linguagem. Discussão e prática de métodos de leitura e interpretação em 

diversas tipologias textuais bem como a aplicação de diretrizes para produção textual. 

Organização de seminários e apresentações de técnicas de expressão oral.  

Bibliografia Básica 

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e Coerência Textuais - 11ª ed. Ática, 2012. (3)  

ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 

São Paulo: Atlas, 2010 (11)   

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a 

pensar. 27º ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. (5) 

Bibliografia Complementar 

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2016 (2) 

ANDRADE, Maria Margarida de. Guia prático de redação: exemplos e exercícios. São Paulo: 

Atlas, 2011. (2)  

PIGNATARI, Nínive. Como Escrever Textos Dissertativos. Ática, 2010. (4)  

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. Ed. rev., ampl. e atual. Conforme 

o novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. (12)  

ANDRADE, Maria Margarida de. Comunicação em língua portuguesa. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. (9)   

 

Disciplina: Antropologia                                                                                             CH: 40 

Ementa  

Antropologia da Alimentação e seu contexto histórico. A diversidade das culturas criadas 

pelas populações humanas, através do tempo e do espaço, para satisfazer suas necessidades 

de sobrevivência material, reprodução e realização psíquica. Os elementos recorrentes e a 

relação entre os indivíduos e suas respectivas culturas.  

Bibliografia Básica 

GOMES, Mércio Pereira. Antropologia: ciência do homem: filosofia da cultura. 2º ed. São 

Paulo: Contexto, 2017. (5)  

MARCONI, M. de A. Antropologia: uma introdução, São Paulo: Atlas, 2013. (11)   

LARAIA, R.B. Cultura: um conceito Antropológico. ed.23ª. Rio deJaneiro: Zahar, 2009. (11) 

Bibliografia Complementar 

ARENDET, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2017. (2) 

LAPLANTINE, Francois. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2007. (21) 

MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 18 ed. Petrópolis: 

Vozes, 2011. (10)   
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VELHO, Gilberto. Projeto e Metamorfose: antropologia das sociedades complexas. 3. Ed. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. (5)  

LINTON, Ralph. O homem: uma introdução à antropologia. 12. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000. (5) 

 

Disciplina: Metodologia                                                                                               CH: 40 

Ementa  

Ciência e conhecimento científico. Métodos científicos. Diretrizes metodológicas para a 

leitura, compreensão e documentação de textos e elaboração de seminários, artigo científico, 

resenha e monografia. Processos e técnicas de elaboração do trabalho científico. Pesquisa – 

tipos; documentação – didática pessoal, fichamento; projeto e relatório de pesquisa – etapas. 

Bibliografia Básica 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. 6º ed. São Paulo: Atlas, 2017. (5) 

LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed. 2010. (9) 

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 

sociais. 12 ed. Rio de Janeiro: Record, 2011. (6) 

Bibliografia Complementar 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 

12 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2017. (6)  

CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo saber: metodologia científica; fundamentos 

e técnicas. 24. ed. Campinas: Papirus, 2011. (14) 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 2. ed. Atlas, 2010. 

(2)   

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10. ed. 

atlas, 2010. (5)  

BARTHES, Roland. Elementos de semiologia. 12º ed. São Paulo: CULTRIX, 1999/2004. (4) 

 

Disciplina: Habilidades Básicas em Gastronomia                                                      CH: 80 

Ementa 

Noções básicas das principais técnicas de cozinha, comportamento e postura. Principais 

molhos, bases, caldos. Tipos de cortes. Manipulação de carnes, aves, pescados e legumes. 

Importância e técnicas de preparo e padronização. Modos de cocção. Noções de ficha técnica. 

Bibliografia Básica 

BARRETO, Ronaldo Lopes Pontes. Passaporte para o sabor: tecnologias para a elaboração 

de cardápios. 8. ed. São Paulo: SENAC, 2010. 308 p. (6) 
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WRIGHT, Jeni; TREUILLE, Eric. Le cordon bleu: todas as técnicas culinárias. São Paulo: 

Marco Zero, 2017. 351 p. (6) 

RIPPINGTON, NEIL. Curso introdutório de chef profissional. 2º. ed. Barueri – SP: 

MANOELE Ltda, 2014. p. (6) 

Bibliografia Complementar 

PAIOTTI, James. Arte e técnica na cozinha: glossário multilíngue métodos e receitas. São 

Paulo: VARELA, 2004. p. (6) 

WOLKE, Robert L.; LONDRES, Helena. O que Einstein disse a seu cozinheiro: a ciência na 

cozinha: inclui receitas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 299 p. (2) 

TEICHMANN, Ione Mendes. Tecnologia culinária. 2º ed. Caxias do Sul: Educs, 2009. 355 

p. (2) 

GAGNAIRE, Pierre; THIS, Hervé. Cozinha: uma questão de amor, arte e técnicas. São Paulo: 

SENAC, 2010. p. (6) 

VIERA, Elenara Viera de; CÂNDIDO, Índio. Glossário técnico: gastronômico, hoteleiro, 

turístico. 2. ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2003. 505 p. (2) 

 

Disciplina: Higiene e Segurança Alimentar                                                               CH: 40 

Ementa 

Conceitos e fundamentos da Segurança Alimentar. Os contaminantes físicos, químicos e 

biológicos dos alimentos e seus efeitos sobre a saúde do consumidor. Características 

sensoriais dos alimentos, suas alterações e métodos de conservação. Técnicas de boas práticas 

de preparo e ferramentas para garantir a inocuidade dos alimentos. Legislações vigentes na 

área. Fundamentos para reconhecimento e implantação de Lay-out adequado para serviços 

de alimentação.  

Bibliografia Básica 

FORSYTHE, Stephen J. Microbiologia da segurança dos alimentos. 2 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2013. p. (6) 

FRANCO, Bernadette Dora Gombossy de Melo. Microbiologia dos alimentos. São Paulo: 

Atheneu, 2008. p. (6) 

JUNIOR, Eneo Alves da Silva. Manual de controle higiênico sanitário em serviços de 

alimentação. São Paulo: Varela, 2014. (2) 

Bibliografia Complementar 

JUNIOR, Clever Jucene dos Santos. Manual de segurança alimentar: boas práticas para os 

serviços de alimentação. 2 ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2013. (2) 

EVANGELISTA, José. Tecnologia de alimentos. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. (2)  

MURADIAN, Ligia Bicudo de Almeida. Vigilância sanitária: tópicos sobre legislação e 

análise de alimentos. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. p. (2) 
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FIGUEIREDO, Roberto Martins. DVA guia prático para evitar dva: doenças veiculadas por 

alimentos e recomendações para manipulação segura dos alimentos. v.2. ed. São Paulo: 

Manole, 2000. p. (2) 

GAVA, Altanir Jaime. Tecnologia de alimentos: princípios e aplicações. São Paulo: Nobel, 

2008. (2) 

 

Disciplina: Cozinha Quente e Cozinha Fria                                                                CH: 80  

Ementa  

Conceito de Cozinha fria e cozinha fria, e suas dinâmicas. Composição de quadro de 

funcionários. Conhecimento e utilização de equipamentos de ambas as cozinhas. Guarnições, 

preparo de molhos, entradas e saladas. Temperos e preparos. Classificação e manipulação de 

alimentos. Dimensionamento de produção. Técnicas de conservação a quente e a frio, 

embalagem de alimentos. Desenvolvimento de receitas. 

Bibliografia Básica 

BARRETO, Ronaldo Lopes Pontes. Passaporte para o sabor: tecnologias para a elaboração 

de cardápios. 8. ed. São Paulo: SENAC, 2010. 308 p. 

INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Garde Manger, a arte e o ofício da cozinha 

fria. Ed. Senac São Paulo. 4a ed. 2014.  

WRIGHT, Jeni; TREUILLE, Eric. Le cordon bleu: todas as técnicas culinárias. São Paulo: 

Marco Zero, 2007. 351 p.  

KINTON, Ronald; FOSKETT, David; CESERANI, Victor; GIOVAL, Anna Terzi. 

Enciclopédia de serviços de alimentação. São Paulo: Varela, 1999. 703 p.  

Bibliografia Complementar 

WOLKE, Robert L.; LONDRES, Helena. O que Einstein disse a seu cozinheiro: a ciência na 

cozinha: inclui receitas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 299 p. 

HERZ, M. R. L. Saladas: celeiro. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 2005  

THIS, Hervé; BAGNO, Marcos. Um cientista na cozinha. 4.e d. São Paulo: Ática, 2004. 240p.  

LUMB, Marianne; PASCHOA, Celso Roberto. Facas de cozinha: a arte do corte e manejo de 

facas de cozinha. São Paulo: Marco Zero, 2009. 176 p. 

VINAGRE, Sandra; SILVA, Fernanda Bastos e; OLIVEIRA, Patrícia. Carne, caça e aves: à 

mesa com os chefs europeus. Germany: Könemann, 2000. 335 p.  

SEBESS, Mariana; LONDRES, Helena. Técnicas de cozinha profissional. 3ª. ed. Rio de 

Janeiro: SENAC Nacional, 2011. 379 p.  

 

Disciplina: História da Gastronomia                                                                           CH: 40 

Ementa  

A história da arte gastronômica; a evolução da alimentação humana; aspectos sociais da 

alimentação; as evoluções gastronômicas através dos tempos; alimentos como símbolos 
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sociais; a gastronomia e a identidade cultural; a arte gastronômica e a nutrição; as técnicas 

culinárias básicas da cozinha clássica e moderna.  

Bibliografia Básica 

FRANCO, Ariovaldo. De caçador a gourmet: uma história da gastronomia. 5º. ed. São Paulo: 

SENAC, 2010. p. (6) 

FLANDRIN, Jean - Louis; MONTANARI, Massino. História da alimentação. 8. ed. São 

Paulo: Estação Liberdade, 2015. p. (6) 

CASCUDO, Luis da Câmara. História da alimentação no brasil. 4. ed.: Sem editora 

informada, p. (6) 

Bibliografia Complementar 

CARNEIRO, Henrique. Comida e sociedade: uma história da alimentação. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2003. 185 p.  

FERNANDES, Caloca. Viagem gastronômica através do Brasil. 11°. ed. São Paulo: SENAC, 

2017. p. (6) 

SPANG, Rebecca L; CORTES, Cynthia; SOARES, Paulo. A invenção do restaurante. Rio 

de Janeiro: Record, 2003. 391 p.  

BALAFFI, Gabriel. A saga da comida. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000. 712 p.  

McGEE, H. Comida & cozinha: ciência e cultura da culinária. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2011.  

ORNELLAS, L.H. A alimentação através dos tempos. 4.ed. Florianópolis: EDUCS, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

2° semestre 

 

Disciplina: Gastronomia Brasileira                                                                            CH: 80 

Ementa  

A formação da gastronomia brasileira, o processo de colonização e sua influência nos traços 

culturais que compõe os diferentes perfis alimentares de cada região. Os ingredientes típicos. 

Os pratos tradicionais regionais. A culinária contemporânea brasileira. Cores e sabores da 

culinária das regiões brasileiras. Ingredientes e combinações de alimentos focado em 

regionalidade. Identidade gastronômica brasileira.  

Bibliografia Básica 

CASCUDO, Luís da Câmara. História da alimentação no Brasil. São Paulo: Global, 2004.  
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ZARVOS, Nick. Multissabores: a formação da gastronomia brasileira. São Paulo: Senac, 

2000.  

FERNANDES, Caloca. Viagem gastronômica através do Brasil. 9ª Ed. São Paulo: Senac São 

Paulo, 2009  

Bibliografia Complementar 

ALVES FILHO, Ivan; DI GIOVANNI, Roberto. Cozinha brasileira: (com recheio de 

história). Rio de Janeiro: Revan, 2000.  

FISBERG, Mauro; COZZOLINO, Silvia Maria Franciscato; WEHBA, Jamal. Um, dois, 

feijão com arroz: a alimentação no Brasil de norte a sul. São Paulo: Atheneu, 2002.  

GONÇALVES, Maria Helena Barreto; KRITZ, Sonia. A história da gastronomia. Rio de 

Janeiro: Senac Nacional, 1998.  

MONTANARI, Massimo; FLANDRIN, Jean-Louis. História da alimentação. São Paulo: 

Estação Liberdade, 1998.  

ZERON, Carlos Alberto; BRUNO, Ernani Silva. Equipamentos, usos e costumes da Casa 

Brasileira: alimentação São Paulo: Museu da Casa Brasileira, 2000.  

 

Disciplina: Técnica Dietética Aplicada à Gastronomia                                            CH: 60 

Ementa  

Conceitos básicos das reações físico-químicas que ocorrem durante o processo de cocção e 

outras formas de produções alimentares. Elaboração de tabelas de correção e conversão, 

buscando a padronização da produção. Elaboração e entendimento sobre ficha técnica. 

Bibliografia Básica 

ORNELLAS, Lieselotte Hoeschl. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. 7. ed. 

rev. e ampl. São Paulo: Atheneu, 2001. 330 p. (6) 

TEICHMANN, Ione Mendes. Tecnologia culinária. 3º ed. Caxias do Sul: Educs, 2009. (2)  

 

PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Nutrição e técnica dietética. 3º ed. São Paulo: Manole, 2014. 

(6) 

Bibliografia Complementar 

PINHEIRO, Ana Beatriz Vieira; BENZECRY, Esther Haim; COSTA, Verônica Medeiros 

da; GOMES, Marisa Conceição da S.; LACERDA, Elisa Maria de Aquino. Tabela para 

avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras. 5º. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. (2) 

PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Nutrição e técnica dietética. 3º. ed. São Paulo: Manole, 2014. 

(6) 

TAYDE, Silvana ramos; BENETTI, Gisele Bizon; BRANCO, Lucia Maria; COMENALE, 

Nianza; ZOLLAR, Vivian. Manual de técnicas dietéticas. 2°. ed. São Paulo: Yendis, 2014. 

(6) 

CAMARGO, Erika Barbosa. Técnica dietética: pré - preparo e preparo de alimentos manual 

de laboratórios. 2°. ed. São Paulo: Atheneu, 2012. (2) 
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DOMENE, Semíramis Martins Álvares. técnica dietética: teoria e aplicações. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2015. (6) 

 

Disciplina: Panificação                                                                                                 CH: 80  

Ementa  

História da evolução da panificação; Componentes básicos da panificação; Fermentação; 

Panificação e ambiente; Equipamentos específicos; técnicas e modo de preparo; prática de 

preparo de diversos tipos de pães, suas aplicações gastronômicas. Recheios para pães. Forma 

de servir os pães. 

Bibliografia Básica 

SOUZA, Therezinha Coelho de. Alimentos: propriedades físico-químicas. Rio de Janeiro: 

Cultura Médica, 2002.  

SEBESS, Mariana; LONDRES, Helena. Técnicas de confeitaria profissional. Rio de Janeiro: 

SENAC Nacional, 2011.  

SEBESS. Paulo Técnicas de Padaria Profissional 1  

Bibliografia Complementar 

SABATINO, Angelo Perrella & Myriam Castanheira Perrella História da Confeitaria no 

Mundo 1  

GROSS, Osvaldo La Pastelaria Sin Secretos 1  

WRIGHT, Jeni; TREUILLE, Eric. Le cordon bleu: todas as técnicas culinárias. São Paulo: 

Marco Zero, 2007.  

ANQUIER, Olivier Padaria em casa. 1° edição. Melhoramentos. 2004  

JACOB, Heinrich Eduard. Seis mil anos de pão: a civilização humana através de seu principal 

alimento. São Paulo: Nova Alexandria, 2003. 581 p.  

 

Disciplina: Nutrição                                                                                                      CH: 40 

Ementa  

Introdução à alimentação e nutrição. Pirâmide alimentar e grupos de nutrientes, suas funções 

e fontes alimentares. Modismos alimentares e dietas da moda. Alimentos diet, light, 

funcionais e antioxidantes. Rotulagem de alimentos e informações nutricionais. Restrições 

alimentares: conceito, sintomas e evolução de algumas doenças (diabetes mellitus; 

hipertensão arterial sistêmica; doença celíaca; obesidade; dislipidemia, intolerância à lactose, 

alergia alimentar).  

Bibliografia Básica 
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ORNELLAS, Lieselotte Hoeschl. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. São 

Paulo: Atheneu, 2001.  

GALISA, Mônica S., Nutrição: conceitos e aplicações. São Paulo. M. Books, 2008. 

ANGELIS, R. C. De; TIRAPEGUI, J. Fisiologia da nutrição humana: aspectos básicos 

aplicados e funcionais. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 

BRASIL, M.S. Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação 

saudável. Brasília: Normas e manuais técnicos; 2005. 

Bibliografia Complementar 

VALENZI, Margarida. Receitas leves para problemas digestivos. São Paulo: Marco Zero, 

1998.  

CUPPARI, L. Nutrição clínica no adulto. 2.ed. São Paulo: Manole  

MAHAN, L.K., ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 9.ed. São 

Paulo: Roca. 1998.  

PHILIPPI, S. T. Nutrição e técnica dietética. 2.ed. São Paulo: Manole, 2006.  

PHILIPPI, S. T. Pirâmide dos alimentos: fundamentos básicos da nutrição. São Paulo; 

Manole. 2008.  

SHERWOOD, Alice. Viva sem alergia. São Paulo: Publifolha, 2008.  

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Atualizações brasileiras sobre o diabetes. Rio 

de Janeiro: Diagraphic Editora, 2009  

VALENZI, Margarida. Receitas com baixo colesterol. São Paulo: Marco zero, Protecor, 

1998.  

 

Disciplina: Gestão de Marketing                                                                                  CH: 40 

Ementa 

Conceito de marketing. Mix de produtos. Sistema de informação de marketing e pesquisa. 

Comportamento do consumidor. Análise de mercado para os diferentes tipos de serviços. 

Segmentação de mercado. Mercado-alvo e posicionamento. Desenvolvimento do plano de 

marketing. Técnicas de Vendas. Negociação. Atendimento de salão.  

Bibliografia Básica 

CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, J. Paul; BARTALOTTI, Cecília Marketing: criando 

valor para os clientes. São Paulo: Saraiva, 2008.  

OLIVEIRA, José Antônio Ferreira de; SÁ, Luís Carlos Seixas de; SILVA, Darci Basta dos 

Santos; MARCHESINI, Fernando Roberto de Andrade. Fundamentos de marketing. Rio de 

Janeiro: FGV, 2007.  

SPILLER, Eduardo Santiago; PLÁ, Daniel; LUZ, João Ferreira da; SÁ, Patrícia Riccelli 

Galante de. FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. FGV MANAGEMENT. Gestão de serviços 

e marketing interno. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.  

Bibliografia Complementar 
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COBRA, Marcos. Marketing básico: uma abordagem brasileira. São Paulo: Atlas, 2007.  

DIAS, Sergio Roberto. Gestão de marketing. São Paulo: Saraiva, 2003. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 

PINHEIRO, Roberto Meireles; CASTRO, Guilherme Caldas de; SILVA, Helder Haddad; 

NUNES, José Mauro Gonçalves. Comportamento do consumidor e pesquisa de mercado. Rio 

de Janeiro: FGV, 2008.  

YANAZE, Mitsuru Higuchi. Gestão de marketing: avanços e aplicações. São Paulo: Saraiva, 

2007.  

 

Disciplina: Matemática Aplicada                                                                                 CH: 40 

Ementa  

Conhecimentos básicos de matemática aplicados no exercício da Gastronomia. Conceitos 

fundamentais de matemática, para associações de material e manipulação precisa de 

ingredientes. Sistema internacional de medidas para o eficiente uso, conversão e manipulação 

dos dados. Proporção. Porcentagem. Regra de 3.  

Bibliografia Básica 

LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc Lars. Matemática discreta. 3. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2013. 471 p.  

SILVA, Sebastião Medeiros da. Matemática básica para Cursos Superiores. São Paulo: Atlas, 

2013. 

HALLETT, Hughes. Cálculo: a uma e a várias variáveis. LTC, 2011. 

MOTTA, Alexandre. Matemática aplicada. IFSC, 2ª Ed. Florianópolis, 2010. 10.  

Bibliografia Complementar 

DINIZ, maria Ignez. Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender 

matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001. 203 p.  

MARINCEK, Vania; CAVALCANTI, Zélia. Aprender matemática resolvendo problemas. 

Porto Alegre: Artmed, 2001. 86 p.  

LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc Lars. Teoria e problemas de matemática discreta. 2. 

ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 511 p.  

FÁVARO, Sílvio; KMETEUK FILHO, Osmir. Noções de lógica e matemática básica. Rio 

de Janeiro: Ciência Moderna, c2005. xv, 206 p.  

 

Disciplina: Ética                                                                                                           CH: 40 

Ementa 

Fundamentação etimológica e conceitual da Ética. Caracterização e desenvolvimento 

histórico da Ética. Problemas éticos contemporâneos. Ética do dever, dos negócios, nas 

relações humanas e profissional. A ética vivencial e a existencial. Ética do profissional de 
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gastronomia frente ao mercado de trabalho. Fundamentos da legislação de alimentos, 

baseados nos órgãos normalizadores. 

Bibliografia Básica 

BOFF, Leonardo. Ethos Mundial. Um consenso mínimo entre os humanos. Rio de Janeiro: 

Sextante, 2003. 

BUARQUE, C. A revolução das prioridades: da modernidade técnica à modernidade ética. 

2ª ed., São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

VÁSQUEZ, A. S. Ética. 20ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 

Bibliografia Complementar 

MIRANDA, D.S. de (org.). Ética e cultura. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

NALINI, J.R.. Ética Geral e Profissional. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

VALLS, A.L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

 

3° semestre 

Disciplina: Compra – Estoque e Custos                                                                      CH: 40 

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. Cálculo de insumos, formação de preço.  

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de materiais: uma abordagem introdutória. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005.  

DIAS, Marco Aurelio Pereira. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 

São Paulo: Atlas, 2006.  

MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de materiais e 

recursos patrimoniais. São Paulo: Saraiva, 2002.  

Bibliografia Complementar 

ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais: uma introdução. São Paulo: Atlas, 2006.  

BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de 

suprimento. São Paulo: Atlas, 2001.  

CÂNDIDO, Índio; ZANELLA, Luiz Carlos. Restaurante: técnicas e processos de 

administração e operação. Caxias do Sul: EDUCS, 2002.  

FRANCISCHINI, Paulino G.; GURGEL, Floriano do Amaral. Administração de materiais e 

do patrimônio. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 

WALKER, John; LUNDBERG, Donald E.; KAHL, Sônia. O restaurante: conceito e 

operação. Porto Alegre: Bookman, 2003.  



 

 

54 

 

BRAGA, M. M. BRAGA. Gestão da gastronomia: custos, formação de preços, 

gerenciamento e planejamento do lucro. Senac São Paulo, 2008.  

 

Disciplina: Gastronomia Baiana                                                                                  CH: 80 

Ementa  

Abordagem da influência histórica, cultural e geográfica da alimentação afro-baiana. Hábitos 

alimentares, principais matérias-primas, suas importâncias nutricionais, tipos de serviços e 

ocasiões das culinárias. A cozinha de matriz Africana, a qual influência diretamente a 

culinária baiana. Pratos clássicos (bebidas, pratos doces e salgados) da gastronomia baiana. 

Bibliografia Básica 

CASCUDO, Luís da Câmara. História da alimentação no Brasil. São Paulo: Global, 2004.  

ZARVOS, Nick. Multissabores: a formação da gastronomia brasileira. São Paulo: Senac, 

2000.  

FERNANDES, Caloca. Viagem gastronômica através do Brasil. 9ª Ed. São Paulo: Senac São 

Paulo, 2009  

Bibliografia Complementar 

ALVES FILHO, Ivan; DI GIOVANNI, Roberto. Cozinha brasileira: (com recheio de 

história). Rio de Janeiro: Revan, 2000.  

FISBERG, Mauro; COZZOLINO, Silvia Maria Franciscato; WEHBA, Jamal. Um, dois, 

feijão com arroz: a alimentação no Brasil de norte a sul. São Paulo: Atheneu, 2002.  

GONÇALVES, Maria Helena Barreto; KRITZ, Sonia. A história da gastronomia. Rio de 

Janeiro: Senac Nacional, 1998.  

MONTANARI, Massimo; FLANDRIN, Jean-Louis. História da alimentação. São Paulo: 

Estação Liberdade, 1998.  

ZERON, Carlos Alberto; BRUNO, Ernani Silva. Equipamentos, usos e costumes da Casa 

Brasileira: alimentação São Paulo: Museu da Casa Brasileira, 2000.  

 

Disciplina: Confeitaria                                                                                                 CH: 60 

Ementa  

Equipamentos específicos; técnicas e modo de preparo. Evolução das sobremesas; técnicas 

clássicas e modernas de preparo de sobremesas, doces diversos, massas clássicas; confeitos; 

chocolateria; bolos e decorações; cake design, biscoitos.  

Bibliografia Básica 

SOUZA, Therezinha Coelho de. Alimentos: propriedades físico-químicas. Rio de Janeiro: 

Cultura Médica, 2002.  

SEBESS, Mariana; LONDRES, Helena. Técnicas de confeitaria profissional. Rio de Janeiro: 

SENAC Nacional, 2011.  
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SEBESS. Paulo Técnicas de Padaria Profissional 1  

Bibliografia Complementar 

SABATINO, Angelo Perrella & Myriam Castanheira Perrella História da Confeitaria no 

Mundo 1  

GROSS, Osvaldo La Pastelaria Sin Secretos 1  

WRIGHT, Jeni; TREUILLE, Eric. Le cordon bleu: todas as técnicas culinárias. São Paulo: 

Marco Zero, 2007.  

ANQUIER, Olivier Padaria em casa. 1° edição. Melhoramentos. 2004  

JACOB, Heinrich Eduard. Seis mil anos de pão: a civilização humana através de seu principal 

alimento. São Paulo: Nova Alexandria, 2003. 581 p.  

 

Disciplina: Planejamento de Cardápios                                                                     CH: 40 

Ementa  

Escolha dos pratos; Formação dos preços de venda para cada prato; descrição e fichas 

técnicas dos pratos; Lay out e design dos cardápios; seções do menu; Testes; cardápios para 

diversos tipos de empreendimentos: cafés, bistrôs, restaurante a quilo, pizzarias, buffet livre, 

dentre outros.  

Bibliografia Básica 

FONSECA, Marcelo Traldi. Tecnologias gerenciais de restaurantes. São Paulo: SENAC, 

2006.  

REGGIOLLI, Marcia Regina; REGGIOLLI, Marcia Regina. Planejamento de cardápios e 

receitas para unidades de alimentação e nutrição. São Paulo: Atheneu, 2002.  

VASCONCELLOS, Frederico; CAVALCANTI, Eudemar; BARBOSA, Lourdes. Menu: 

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

Bibliografia Complementar 

BARRETO, Ronaldo Lopes Pontes. Passaporte para o sabor: tecnologias para a elaboração 

de cardápios. São Paulo: Senac, 2000.  

BARRETO, Ronaldo Lopes Pontes. Passaporte para o sabor: tecnologias para a elaboração 

de cardápios. São Paulo: Senac, 2000. 

SPANG, Rebecca L; CORTES, Cynthia; SOARES, Paulo. A invenção do restaurante. Rio 

de Janeiro: Record, 2003.  

TEICHMANN, Ione Mendes. Cardápios: técnicas e criatividade. Caxias do Sul: EDUCS, 

1995. VIERA, Elenara Viera  

 

Disciplina: Microbiologia de Alimentos                                                                     CH: 40 

Ementa  
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Fatores nutricionais e físicos para desenvolvimento dos microrganismos. Transmissão de 

doenças transmitidas por alimentos (DTA’s). Principais intoxicações e infecções de origem 

alimentar. Diferentes tipos de microrganismos e suas interferências nos alimentos: 

microrganismos patogênicos, de interesse, alteradores e indicadores. Aspectos 

microbiológicos relacionados a qualidade da água. 

Bibliografia Básica 

FRANCO, B.D.G. de M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. São Paulo: 

Atheneu, 2003  

TORTORA, G.J. et al. Microbiologia. 6a ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

LACASSE, D. Introdução a microbiologia alimentar. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. 

Bibliografia Complementar 

JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. 6 ed., São Paulo: Artmed, 2005.  

TRABULSI, L.R. et al. Microbiologia. 4a ed. São Paulo: Atheneu, 2004.  

FIGUEIREDO, R. M. Guia Prático para evitar DVAs – Doenças Veiculadas por Alimentos. 

2ª edição. São Paulo: Coleção Higiene dos Alimentos. v.2, 2001. 

HOBBS, B. C.; ROBERTS, D. Toxinfecções e Controle Higiênico-Sanitário de Alimentos. 

São Paulo: Varela, 1999. 

 

Disciplina: Empreendedorismo                                                                                   CH: 40 

Ementa  

Atuação do empreendedor. O mundo dos negócios. Síntese de oportunidades. O segmento de 

geração de ideias. O processo de criação de um negócio. Planejamento financeiro e fluxo de 

caixa. Planejamento estratégico para a implantação de empreendimentos de alimentação. O 

risco do investimento em empreendimentos de alimentação – foco na qualidade do 

investimento. Veículos inovadores para investimentos no setor de alimentos. Tendências do 

mercado de desenvolvimento. Introdução ao estudo de viabilidade.  

Bibliografia Básica 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2005.  

BARON, Roberto A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: Thomson 2007.  

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, 

estratégias e dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2008.  

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor: 

empreendedorismo e viabilização de novas empresas, um guia compreensivo para iniciar e 

tocar seu próprio negócio. São Paulo: Saraiva, 2008.  

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor (Entrepreneurship): prática 

e princípios. São Paulo: Thonsom Pioneira, 2003.  
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STUTELY, Richard. O Guia Definitivo do Plano de Negócios. Bookman, 2012. 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, 

estratégias e dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2008.  

DEGEN, Ronald Jean. O Empreendedor – Empreender como Opção de Carreira. Pearson, 

2009. 

DEGEN, Ronald Jean. O Empreendedor – Empreender como Opção de Carreira. Pearson, 

2009 

 

Disciplina: Formação Sociocultural                                                                           CH: 40 

Ementa  

Estudo e interpretação sobre os acontecimentos sociais, políticos, econômicos, culturais e 

atualização permanente sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do 

conhecimento. Estudo dos valores éticos e culturais que permeiam as relações dos homens 

na sociedade contemporânea.  

Bibliografia Básica 

VALLS, Alvaro L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense,1999.  

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: 

Cortez, 2006.  

SOLE, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

Bibliografia Complementar 

BARROCO, Maria Lucia Silva. Ética: fundamentos sócio históricos. São Paulo: 

Cortez,2008.  

MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. São Paulo: Brasiliense, 1998.  

KLEIMAN, Angela B. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas SP: Pontes, 

2002.  

BAMBERGER, Richard. Como incentivar o hábito de leitura. São Paulo: Ática, 2004.  

LIBERATO, Yara; FULGÊNCIO, Lúcia. É preciso facilitar a leitura: um guia para escrever 

claro. São Paulo: Contexto, 2007.  

 

4° semestre 

Disciplina: Gastronomia Clássica                                                                                CH: 80 

Ementa  

Gastronomia Clássica tem como proposta o estudo das cozinhas europeias de referência 

mundial e de conhecimento obrigatório na profissão. São elencadas duas cozinhas, a Cozinha 

Francesa e a Cozinha Italiana. A proposta aqui é habilitar o discente na elaboração das 

preparações da cozinha clássica, dando forte ênfase ao processo histórico e cultural da 
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formação e desenvolvimento das principais técnicas de preparo de alimentos bem como na 

escolha das iguarias.  

Bibliografia Básica 

DOMINÉ, André. Especialidades francesas. Itália: Könemann, 2001.  

DAVID, Elizabeth. Cozinha francesa regional. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.  

HAZAN, Marcella. Fundamentos da cozinha italiana clássica. São Paulo: Martins Fontes, 

2002.  

Bibliografia Complementar 

SPANG, Rebecca L; CORTES, Cynthia; SOARES, Paulo. A invenção do restaurante. Rio 

de Janeiro: Record, 2003.  

WERLE, Loukie; COX, Jill; SANDU, Anca. Ingredientes. [S.l.]: Könemann, 2005.  

CASTELLI, Geraldo. Hospitalidade: na perspectiva da gastronomia e da hotelaria. São 

Paulo: Saraiva, 2005.  

ROSENBLUM, Mort; RODRIGUES, Talita M. Um ganso em Toulouse: e outras aventuras 

culinárias na França. Rio de Janeiro: Rocco, 2003. 376 p.  

TRUTTER, Marion. Culinária Espanha: especialidades espanholas. Itália: Könemann, 2001.  

 

Disciplina: Gestão de Pessoas                                                                                      CH: 40 

Ementa 

Moderna gestão de pessoas. Gestão de Pessoas em prestação de serviço. Processos da gestão 

de pessoas. Dinâmica de poder na organização. Liderança. Motivação. Gerenciamento de 

conflitos interpessoais; gestão de equipe de trabalho (escalas, colocações, etc.).  

Bibliografia Básica 

ARAUJO, Luis César Gonçalves de; GARCIA, Adriana Amadeu. Gestão de pessoas: 

estratégias e integração organizacional. São Paulo: Atlas, 2009. 

BOHLANDER, George; SNELL, Scott; SHERMAN, Arthur; ROSA, Maria Lúcia G. Leite. 

Administração de recursos humanos. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.  

RIBEIRO, Antonio de Lima. Gestão de pessoas. São Paulo: Saraiva, 2005.  

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999.  

FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Práticas de recursos humanos - PRH: conceitos, 

ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2008.  

LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos: princípios e tendências. São Paulo: 

Saraiva, 2007.  
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MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 

São Paulo: Futura, 2005.  

MILKOVICH, George T.; BOUDREAU, John W.; MARCONDES, Reynaldo Cavalheiro. 

Administração de recursos humanos. São Paulo: Atlas, 2000.  

 

Disciplina: Arte, Técnica e Eventos Gastronômicos                                                 CH: 60 

Ementa  

Conceitos – Etiqueta, cerimonial, eventos e banquetes. Histórico: evolução e importância de 

solenidades e protocolo no âmbito das Organizações Públicas e Privadas. Metodologia, 

Planejamento, execução e avaliação de cerimonial, Banquetes e Eventos. Cronograma de 

Ações. Etiqueta e ética: Linguagem protocolar (verbal e não-verbal); O tratamento, Trajes, 

Símbolos, termos técnicos e usuais. Diversas solenidades – especificidades. Boas maneiras 

sociais e profissionais; tipos de serviço; mise en place e mise en scene. Captação de Eventos. 

Conventions & Visitors Bureau. Administração Financeira e orçamento de Evento. Projeto 

de Evento. Promoção e captação de patrocínio.  

Bibliografia Básica 

PACHECO, Aristides de Oliveira. Manual de organização de banquetes. São Paulo: SENAC, 

2000.  

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

operacionalização. São Paulo: Atlas, 2003.  

MARTIN, Vanessa. Manual prático de eventos. São Paulo: Atlas, 2007. 

DAYAN, Elie I. (Maitre Lionel). Restaurante: técnicas de serviço. Caxias do Sul: EDUCS, 

1990. 

Bibliografia Complementar 

PACHECO, Aristides de Oliveira. Manual de serviço do garçom. São Paulo: SENAC, 2001.  

WALKER, John; LUNDBERG, Donald E.; KAHL, Sônia. O restaurante: conceito e 

operação. Porto Alegre: Bookman, 2003.  

CÂNDIDO, Índio; ZANELLA, Luiz Carlos. Restaurante: técnicas e processos de 

administração e operação. Caxias do Sul: EDUCS, 2002.   

ANDRADE, Renato Brenol. Manual de eventos. Caxias do Sul: EDUCS, 1999.  

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

2008. 256 p. 

 

Disciplina: TCC  1                                                                                                        CH: 40 

Ementa 

Elaboração de um projeto de trabalho de conclusão de curso com tema relativo à pesquisa, 

extensão ou ensino, a ser estabelecido entre orientador e aluno, nas áreas de atuação do 

profissional de Gastronomia. 
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Bibliografia Básica 

MARTINS Junior, Joaquim. Como Escrever Trabalhos de Conclusão de Curso: instruções 

para planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos monográficos e 

artigos. Vozes, 2013.  

INÁCIO, Geraldo Filho. A monografia na universidade. 3º ed. Brasil: Papirus, 2000.  

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 9º ed. Brasil: Martins Fontes, 2000. 

Bibliografia Complementar 

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14º ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 11º ed. Brasil, 2010.  

MEDEIROS, João Bosco. Manual de redação e normalização textual: técnicas de editoração 

e revisão. Brasil: Atlas, 2005.  

LAKATOS, E. M. Metodologia Científica para a área de saúde. Brasil: Elsevier. 2001.  

POLITO, R. Recursos audiovisuais nas apresentações de sucesso. 5ª ed. Saraiva: São Paulo, 

2003. 

 

Disciplina: Cozinha na Hotelaria                                                                                 CH: 40 

Ementa 

Serviços de mesa e etiqueta. A aplicação da gastronomia. Meios de hospedagem e sua 

organização. Funções do administrador hoteleiro. Gerência de áreas e suas tipologia. 

Qualificação e responsabilidades do gerente de A e B (alimentos e bebidas). Hotelaria e 

restauração. Serviço de Quarto, Restaurantes e eventos. Cardápio. 

Bibliografia Básica 

CASTELLI, Geraldo. Hospitalidade: na perspectiva da gastronomia e da hotelaria. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 223 p. 

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 

CASTELLI, G. Administração hoteleira. Caxias do Sul: EDUCS. 1998. 

ARAÚJO, W.M.C. et al. Da Alimentação à Gastronomia. Ed. UnB, 2005. 

CANDIDO, Indio. Controles em Hotelaria. 4ª ed., Caxias do Sul: EDUCS, 2001. 

FREUND, F. T. Alimentos e Bebidas: uma visão gerencial. Rio de Janeiro. SENAC. 

2005.208p. 

MARQUES, J. A. Manual de hotelaria: políticas e procedimentos. Rio de Janeiro: Thex, 

2000. 
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VIEIRA, E. V.; CÂNDIDO, Índio. Glossário técnico: gastronômico, hoteleiro e turístico. 

Caxias do Sul: EDUSC. 2000. 441p. 

 

Disciplina: Café da Manhã e Lanches                                                                       CH: 80 

Ementa 

Dando base tecnológica de produção, a disciplina de Café da Manhã e Lanches propiciará ao 

aluno o conceito e conhecimento dos diferentes tipos de café da manhã ligados à sua tradição 

cultural e lanches populares, e os mais elaborados, inclusive com a proposta de pensar o 

lanche como um prato sofisticado.   

Bibliografia Básica 

DAVIES, Carlos Alberto. Alimentos & bebidas. 2. ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2001. 240 p.  

SEBESS, Mariana; LONDRES, Helena. Técnicas de cozinha profissional. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Senac Rio, 2008. 345 p.  

COLEÇÃO 100% PRAZER: Lanches. Larousse. 

Bibliografia Complementar 

CESTAS de café da manhã. 2. ed. Porto Alegre: SEBRAE, 2001. 63 p.  

ESPIRAL da Boa Cozinha: Tortas e Bolos de Hortaliças. São Paulo: Globo, 1995. 70 p. 

MATTAR, Adriana. Guia boas compras de gastronomia. Rio de Janeiro: Gryphus, 2007. 243 

p.  

ZINN, Luana Davidsohn. Sabor de família. São Paulo: Arsc, 2002. 137 p.  

MANLEY, Duncan J. R.; ALONSO, mariano González. Tecnologia de la industria galletera: 

galletas, crackers y otros horneados. Zaragoza; Espana: Acribia, 1989. 483 p. 

 

5° Semestre 

Disciplina: TCC  2                                                                                                       CH: 40 

Ementa 

Elaboração e finalização do projeto de trabalho de conclusão de curso com tema relativo à 

pesquisa, extensão ou ensino, a ser estabelecido entre orientador e aluno, nas áreas de atuação 

do profissional de Gastronomia. 

Bibliografia Básica 

MARTINS, Joaquim Junior. Como escrever trabalhos de conclusão de curso: instruções para 

planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos de monográficos e 

artigos. 7º ed. Petrópolis RJ: Vozes, 2013. INÁCIO, Geraldo Filho. A monografia na 

universidade. 3º ed. Brasil: Papirus, 2000.  

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 9º ed. Brasil: Martins Fontes, 2000. 
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Bibliografia Complementar 

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14º ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 11º ed. Brasil, 2010.  

MEDEIROS, João Bosco. Manual de redação e normalização textual: técnicas de editoração 

e revisão. Brasil: Atlas, 2005.  

LAKATOS, E. M. Metodologia Científica para a área de saúde. Brasil: Elsevier. 2001. 

POLITO, R. Recursos audiovisuais nas apresentações de sucesso. 5ª ed. Saraiva: São Paulo, 

2003. 

 

Disciplina: Gastronomia Contemporânea                                                                 CH: 60 

Ementa 

Desenvolver competências, destrezas e criatividade em gastronomia. Criatividade na arte de 

composição de pratos, cozinha fusion. Atualidades. Cozinha Contemporânea. Laboratório de 

Criatividade.  

Bibliografia Básica 

SOU cozinheiro: técnicas, tendências e informações para o aperfeiçoamento profissional. Rio 

de Janeiro: SENAC, 2011  

THIS, Hervé; BAGNO, Marcos. Um cientista na cozinha. 4.ed. São Paulo: Atica, 2004.  

GISSLEN, Wayne. Culinária profissional. São Paulo: Manole, 2012  

Bibliografia Complementar 

BOURDAIN, Anthony. Em busca do prato perfeito: um cozinheiro em viagem. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2003  

FISHER, Mary Frances Kenedy; SOARES, Pedro Maia. Como cozinhar um lobo (como 

matar a fome em tempos de escassez) São Paulo: Companhia das Letras, 1998  

WRIGHT, Jeni; TREUILLE, Eric. Le cordon bleu: todas as técnicas culinárias. São Paulo: 

Marco Zero, 2007.  

WOLKE, Robert L.; LONDRES, Helena. O que Einstein disse a seu cozinheiro: a ciência na 

cozinha: inclui receitas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.  

TEICHMANN, Ione Mendes. Cardápios: técnicas e criatividade. 5. ed. rev. e ampl. Caxias 

do Sul: EDUCS,2000.  

 

Disciplina: Enologia e Coquetelaria                                                                            CH: 60 

Ementa  

Conceito de Enologia e sua evolução; introdução ao mundo dos vinhos Classificação e 

utilizações; Composição química do vinho; Aromas; Tipos de Vinhos; Legislação; 

Degustação; harmonização; drinks; café; destilados; cervejas.  
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Bibliografia Básica 

DAVIES, Carlos Alberto. Alimentos & bebidas. Caxias do Sul: EDUCS, 2001. 

PACHECO, Aristides de Oliveira. Manual do bar. São Paulo: Senac, 2000. 

PACHECO, Aristides de Oliveira. Iniciação a enologia. São Paulo: Senac, 1999.  

Bibliografia Complementar 

AQUARONE, Eugenio, coord; LIMA, Urgel de Almeida; BORZANI, Walter. Alimentos e 

bebidas produzidos por fermentação. São Paulo: Edgard Blucher, 1983.  

CALÓ, Antonio. Vinho: escolha - compra - serviço - degustação: manual do sommelier. São 

Paulo: Globo, 2004.  

FEIJÓ, Ateneia; MACIEL, Engels. Cachaça artesanal/ do alambique à mesa. Rio de Janeiro: 

SENAC Nacional, 2004.  

FORNARI, Cláudio. Bar doce bar: o breviário do bem beber. Rio de Janeiro: Axcel Books, 

2004.  

SANTOS, Sergio de Paula. Comer e beber como Deus manda. São Paulo: Senac, São Paulo: 

UNESP, 2011.  

 

OPTATIVA – segue as ementas abaixo 

 

Disciplina Optativa: Libras – Língua Brasileira de Sinais                                        CH: 40 

Ementa 

Noções e aprendizado básico de LIBRAS. Características fonológicas. Noções básicas de 

léxico, de morfologia e de sintaxe. Prática de LIBRAS: desenvolvimento da expressão visual-

espacial e ampliação do conhecimento da cultura do mundo dos surdos. Documentos 

internacionais e legislação nacional referente a educação de surdos. Tecnologias na área da 

surdez. Interpretação LIBRAS/PORTUGUÊS e PORTUGUÊS/LIBRAS. Sistema de 

transcrição para LIBRAS. 

Bibliografia Básica 

GESSER, A. Libras: que língua é essa? Parábola, 2013. (5)  

VELOSO, É. Aprenda libras com eficiência e rapidez. Mão Sinais, 2012. (5)  

SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 4. ed. Porto Agre: Mediação, 2010. (5) 

Bibliografia Complementar 

CAPOVILLA, F.C.; RAPHAEL, W.D.; MAURICIO, A.C. L. Novo Deit-Libras: dicionário 

enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira (Libras) baseado em linguística 

e neurociência cognitivas, volume 1 e 2: sinais de A a Z. [S.l..]: Universidade de São Paulo, 

2012.  (10)  

GESSER, A. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender a LIBRAS. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2012. (3)  
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PEREIRA, M.; CUNHA, C. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson 

PrenticeHall 2011. (3) 

HONORA, M. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvendando a comunicação 

usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. (4)  

QUADROS, R.M. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 

2004. (5) 

 

Disciplina Optativa: Análise Sensorial                                                                        CH: 40 

Ementa 

Introdução à análise sensorial. Princípios de fisiologia sensorial. Métodos clássicos de 

avaliação sensorial: discriminativos, descritivos e afetivos. Montagem, organização e 

operação de um programa de avaliação sensorial. Propriedades sensoriais dos alimentos. 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, T. C. A., HOUGH, G., DAMÁSIO, M. H., SILVA, A. A. P. (E.d.) Avanços em 

Análise Sensorial. São Paulo: Varela Editora e Livraria. 1999. 

LAWLESS, H.T. & HEYMANN, H. Sensory Evaluation of Food. Principies and Practices, 

1999. 

Maryland: Aspen Publishers, Inc. MEILGAARD, M., CIVILLE, G.V. & CARR, B.T. (1999) 

Sensory Evaluation Techniques 416 pp. 

Bibliografia Complementar 

KOVESI, Betty. 400 gramas: técnicas de cozinha. São Paulo. Companhia Editora Nacional. 

2007. 

PROENÇA, R.P.C. Inovação tecnológica na Produção de Alimentação Coletiva. 2ª ed. 

Florianópolis: Insular, 2000 

MEZOMO, I.B. Os Serviços de Alimentação – Planejamento e Administração, 5a.ed. 

atualizada e revisada, São Paulo: Manole, 2002. 

TEIXEIRA, M.F.G., S. Administração Aplicada às Unidades de Alimentação Nutrição. Rio 

de Janeiro – São Paulo: Atheneu, 2000. 

 

Disciplina Optativa: Educação Ambiental                                                                 CH: 40 

Ementa 

Estrutura dinâmica, física e biológica do meio ambiente e suas relações com o processo 

saúde/alimentação e doença. Principais fatores capazes de alterar o equilíbrio e os efeitos 

decorrentes destas modificações sobre a alimentação do homem. As condições do meio 

ambiente, a transmissão de doenças e consequências sociais. O ar, a água, o solo, os alimentos 

e a qualidade da vida humana. Educação ambiental e saúde. 

Bibliografia Básica 
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WAGENER, G.; MINAYO, C.; AKERMAN, M; DRUMOND, M. & CARVALHO, Y. 

(ORGS.) Tratado de Saúde Coletiva. 2 ed. Rio de Janeiro: Ed FIOCRUZ, 2006. 

BRILHANTE, O. M. (Coord.); CALDAS, L. Q. De A. (Coord.). Gestão e avaliação de risco 

em saúde ambiental. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2004.  

ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia e Saúde. 6ª ed. Rio de 

Janeiro: Medsi, 2003. 

Bibliografia Complementar 

FELLENBERG, G. Introdução aos problemas da poluição ambiental. São Paulo: EPU, 2005.  

ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara.  

SARIEGO, J. C. Educação ambiental: as ameaças ao planeta azul. São Paulo: Scipione, 2004. 

RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal. 5a ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001  

PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008. 

BERTOLLI FILHO, C. História da Saúde Pública no Brasil. 4. ed. São Paulo: Ática, 2006 

 

Disciplina Optativa: Cozinha Italiana                                                                       CH: 40 

Ementa 

A cozinha italiana dentro de um contexto de regionalização geográfica e histórica. A 

importância da culinária italiana para o desenvolvimento da gastronomia mundial e sua 

influência na formação da gastronomia brasileira. Técnicas e terminologias. Produções 

culinárias, usando-as como ferramenta para emprego da criatividade e desenvolvimento das 

habilidades profissionais dos alunos. Aplicação de produtos segundo suas características 

regionais e históricas. 

Bibliografia Básica 

HAZAN, Marcella. Fundamentos da cozinha italiana clássica. São Paulo: Martins Fontes, 

2002.  

SPANG, Rebecca L; CORTES, Cynthia; SOARES, Paulo. A invenção do restaurante. Rio 

de Janeiro: Record, 2003.  

WRIGHT, Jeni; TREUILLE, Eric. Le cordon bleu: todas as técnicas culinárias. São Paulo: 

Marco Zero, 2007. 

Bibliografia Complementar 

KAUFMANN,R. Escoffier: The complete guide to the art of modern cookery. New York : 

Jonh Wiley Trade, 1983. 

WERLE, Loukie; COX, Jill; SANDU, Anca. Ingredientes. [S.l.]: Könemann, 2005. 

CASTELLI, Geraldo. Hospitalidade: na perspectiva da gastronomia e da hotelaria. São 

Paulo: Saraiva, 2005.  

SEBESS, Mariana; LONDRES, Helena. Técnicas de cozinha profissional. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Senac Rio, 2008. 345 p. 
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MATTAR, Adriana. Guia boas compras de gastronomia. Rio de Janeiro: Gryphus, 2007. 243 

p. 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado I e II                                                                  CH: 100 

Ementa 

Propicia a aplicação e aprimoramento dos conhecimentos teóricos e habilidades adquiridas 

pelo aluno nas diversas disciplinas curriculares em situações do cotidiano profissional, 

promovendo a sua participação em diferentes campos como restaurantes, hotéis, lojas 

especializadas, empresas de consultoria, escolas de gastronomia, rotisserries, e afins. 

Bibliografia Básica 

Compatível com a área escolhida para estágio. 

Bibliografia Complementar 

Compatível com a área escolhida para estágio. 

 

 

3.6 METODOLOGIA 

 

A metodologia do CST em Gastronomia da FACISA está revista no PPC e PDI e visa 

contemplar as atividades pedagógicas de forma excelente, empregando os princípios, 

fundamentos, condições e procedimentos de formação de tecnólogos em Gastronomia dispostos 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos 

superiores de tecnologia (RESOLUÇÃO CNE/CP 3/2002). Nesse sentido, o curso organiza a 

formação de alunos em prol de competências e habilidades que sejam desenvolvidas de modo 

processual no decorrer do curso, percebendo cada conhecimento integrado ao outro, em análises 

teórico-práticas das diferentes perspectivas de atuação do tecnólogo em Gastronomia.  

Tanto professores quanto alunos participam da avaliação do processo ensino-

aprendizagem, das disciplinas, das fases do trabalho supervisionado, das etapas do estágio 

curricular e do PPC. As conclusões podem levar à reformulação e/ou inovação da metodologia 

de ensino e à promoção do aluno de uma fase para outra e, finalmente, ao término do curso. O 

processo sistemático de atualização do conteúdo programático e dos mecanismos didáticos, 

leva à incorporação de novas metodologias testadas e aceitas como indutoras de um 

aperfeiçoamento do binômio ensino-aprendizagem.  

A educação ao longo do curso prioriza uma metodologia que garanta uma estreita e 

concomitante relação entre a teoria e a prática, sem predomínio de uma sobre a outra e, ambas, 
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fornecendo elementos fundamentais para a aquisição dos conhecimentos e habilidades 

necessárias ao futuro profissional. As atividades pedagógicas buscam apresentar uma coerência 

com a metodologia implantada. Nos discursos sobre educação parece sempre haver um 

consenso que a educação visa fundamentalmente a preparação para o exercício da cidadania, 

cabendo ao curso formar acadêmicos com conhecimentos, habilidades, valores, atitudes, ética, 

formas de pensar em atuar na sociedade por meio de uma aprendizagem significativa.  

A FACISA possui um consenso que não há mais espaço para uma concepção 

pedagógica tradicional. O currículo está organizado por um conjunto de disciplinas interligadas, 

onde os conteúdos se apoiam em uma organização flexível, em um esforço de romper o caminho 

linear com foco em ensinar e aprender com significado que implica em interações com 

caminhos diversos, percepção das diferenças, na busca constante de todos os envolvidos na 

ação de conhecer. O CST em Gastronomia da FACISA está refletindo sobre todas as mudanças 

que se fazem necessárias para que passe da intenção à ação de tornar o curso mais humano, 

mais justo e mais acolhedor para quem nele busca formação cidadã. Na realidade, todas as ações 

são no sentido de romper com a perspectiva tradicional para a perspectiva construtivista, 

dialógica e crítica, tendo o conhecimento como instrumento de transformação social, onde 

professor e aluno interagem no processo de ensino-aprendizagem. O principal papel na 

promoção de uma aprendizagem significativa é desafiar os conceitos já aprendidos, para que se 

reconstruam de forma mais ampliada, colocando diante de um novo desafio com relação ao 

planejamento das aulas, no sentido de buscar formas de provocar instabilidade cognitiva.  

O Modelo Pedagógico proposto fundamenta-se na metodologia interativa, com 

práticas interdisciplinares e possibilidade ampla de atividades acadêmicas, o mais precoce 

possível, nos diferentes âmbitos da gestão e preparação de cardápios, garantindo a diversidade 

de cenários de aprendizagem. A formação do aluno centrada no caráter social do processo 

ensinar-aprender tem como influência à concepção dialética que preconiza o aluno como ser 

histórico e agente de transformações sociais. Dessa forma, a FACISA reconhece a importância 

da mediação do professor e outros agentes sociais de formação para o favorecimento das 

múltiplas aprendizagens. 

Planejar uma aula significativa denota em primeira análise buscar formas criativas e 

estimuladoras de desafiar as estruturas conceituais dos alunos. Promover a aprendizagem 

significativa é parte de um projeto educador libertador, o CST em Gastronomia tem a convicção 

que é necessário insistir em um real processo de transformação da prática. Neste sentido, o 

curso vem buscando estratégias de ensino-aprendizagem, utilizando metodologias como: aulas 
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didático-pedagógicas teóricas e/ou práticas, com aplicação de recursos audiovisuais, que 

incluem televisão, retroprojetor, datashow, multimídia, projetor de slides, aulas práticas de 

laboratório, estudo de caso, problematização, grupos de verbalização e grupo de observação, 

metodologias de simulação, oficinas (workshops), aulas expositivas dialogadas, seminários, 

aprendizagem baseada em problemas, entre outros. Sempre com um despertar para a 

metodologia ativa, colocando situações nas aulas teóricas e práticas para que o aluno aprenda 

o raciocínio lógico e busque a solução dos problemas por meio de técnicas individuais ou em 

grupo. O curso busca avanço de programas com descobertas de novas metodologias, adequação 

de recursos, tecnologia da informação, métodos e técnicas de ensino visando aperfeiçoamento 

do trabalho acadêmico e de extensão. 

O procedimento metodológico para execução das aulas compreenderá atividades de 

aprendizagem teórico/ práticas e atividades de aprendizagem orientadas. As aulas ministradas 

são desenvolvidas nesta sequência: Introdução – exposição em linhas gerais pelo professor e 

conversas informais com o grupo quanto ao assunto do dia. Desenvolvimento – explicação do 

assunto pelo professor, bem como a construção e realização de tarefas desempenhadas pelo 

grupo. Conclusão – síntese geral do assunto pelo professor objetivando provocar reflexões e 

discussões, caso necessário. As aulas teóricas são desenvolvidas de forma interativa, com 

projeção multimídia, aulas interativas em programas de computador, exposição dialogada, 

discussão e problematização dos assuntos, trabalhos em grupo, utilização diversificada de 

recursos didáticos e audiovisuais, objetivando a construção de espaços potenciais de ensino- 

aprendizagem. As aulas práticas são ministradas na cozinha laboratório de prática situada na 

própria IES, as quais são equipadas segundo as necessidades de cada disciplina e respeitando-

se o limite máximo de 20 alunos por laboratório.  No CST em Gastronomia a prática é uma das 

atividades mais proeminentes do processo na formação do aluno, sendo uma metodologia 

imprescindível à formação das competências delineadas neste documento, bem como objeto 

fim dos objetivos aqui traçados. As atividades extraclasse, desenvolvidas pelos acadêmicos em 

todas as disciplinas visando à autoaprendizagem, são descritas em forma de aula estruturada de 

forma clara e objetiva e disponibilizadas para os alunos contendo o tempo médio que o 

acadêmico necessitar para o seu desenvolvimento, sendo possível compor as avaliações 

parciais.  

Como suporte para um desenvolvimento autônomo do aluno, está disponível o Portal 

do Aluno integrado para acompanhamento avaliativo e planejamento pedagógico com 

possibilidade de aula invertida, além do acompanhamento do planejamento do professor e busca 
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por recursos para a aula específica. Além disso, está disponível a plataforma virtual Unimestre 

para nivelamento em todas as matérias e também com a possibilidade de Feed back. O PPC 

estabelece currículo integrado, centrado no aluno, propondo prática profissional diferenciada, 

em sintonia com modos de integração teoria-prática, favorecendo o envolvimento com as 

disciplinas do currículo, equilíbrio entre conhecimentos, habilidades, atitudes, autonomia e 

formas de realização interdisciplinar preconizadas nos documentos institucionais.  

A metodologia de ensino aprendizagem assim delineada busca: 

1. superar as aulas meramente expositivas por aulas dialógicas, seminários, debates e mesas-

redondas, nos quais se procurará estimular o aluno a atividades individual e coletiva de 

construção do conhecimento, e não a assimilar um conjunto de saberes, como acontece 

usualmente; 

2. conferir ênfase aos trabalhos de pesquisa extraclasse para as diversas disciplinas do curso, 

sendo sugerido que os docentes possam exigir, sempre que possível, a realização de trabalhos 

e artigos de conclusão das disciplinas; 

3. recorrer à utilização de recursos multimídias postos à disposição dos professores na 

Instituição, através de mecanismos que, preferencialmente, o aproximem da atividade 

profissional a ser futuramente desempenhada; 

4. valer-se da Internet como ferramenta de multiplicação do saber. 

Dentro desta abordagem, o enfoque principal é o de incutir no aluno a verdadeira 

importância da educação permanente, e exercitar as rotinas da prática profissional para atingir 

a verdadeira aprendizagem, sendo os professores facilitadores na busca do saber. Como produto 

das reuniões do colegiado, o corpo docente sempre está discutindo os aspectos pedagógicos 

pertinentes, buscando mecanismos para a implantação de melhorias na qualidade do ensino, 

sempre atento a interdisciplinaridade e atualização constante, recebendo inclusive feed backs 

dos questionários semestrais preenchidos pelos próprios alunos, como modo de avaliação das 

disciplinas oferecidas. O PPI e o PPC, de forma consciente e institucionalizada, assumem o 

compromisso de acompanhar este desafio, realizando mudanças significativas na sua estrutura 

que são acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se fizerem 

necessários ao seu aperfeiçoamento. 
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3.7 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O Estágio Curricular Supervisionado está previsto e contempla carga horária adequada 

de 200 horas, sendo realizado no 4º e 5º semestre do curso. O mesmo constitui-se em um 

instrumento que orienta e normatiza as atividades desenvolvidas pelo/a estagiário/a, 

considerando que ele/a encontra-se em um período de transição, ou seja, ainda é estudante, mas 

já é quase um profissional da gastronomia, necessitando traduzir na prática os conhecimentos 

adquiridos durante seu período de estudos. Nesse contexto, o estágio possibilita a integralização 

do processo pedagógico no CST em Gastronomia e tem por finalidade vivenciar a realidade 

administrativa e operacional por meio do contato direto com a prática profissional. 

O estágio dar-se-á segundo a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 que dispõe 

sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho 

– CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; revoga as Leis nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e nº 8.859, de 23 de 

março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o 

art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Segundo a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, o estágio é ato educativo escolar, 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação de trabalho 

produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio da educação especial, dos anos finais do 

ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

O estágio supervisionado é obrigatório para conclusão do Curso Superior de 

Tecnologia em Gastronomia da FACISA, e tem o objetivo de articular os conhecimentos 

apreendidos, bem como as habilidades desenvolvidas no decorrer do curso por meio da prática 

profissional em empresas conveniadas. 

Apresentam-se como objetivos do estágio supervisionado obrigatório: proporcionar a 

adequação prática dos conhecimentos recebidos em sala de aula para o exercício efetivo da 

atividade profissional, ligada a gastronomia e hospitalidade; favorecer a experiência prática 

monitorada e supervisionada, facilitando a apropriação do saber-fazer, a construção de 

competências e o desenvolvimento de habilidades profissionais; proporcionar ao/a estudante 

oportunidades reais para conduzir a uma postura profissional adequada; desenvolver no/a 

estagiário/a capacidade criativa na sua área de conhecimento. 
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No aspecto orientações o manual de estágio do CST em Gastronomia, tem por 

finalidade nortear as ações dos supervisores e estagiários, garantindo-lhes segurança e 

autonomia nas tomadas de decisões cotidianas. Está prevista no PPC uma coordenação e 

supervisão para a atividade do estágio. No aspecto da coordenação o estágio da FACISA é 

realizado por um docente com as seguintes atribuições: divulgar, junto aos (as) alunos (as), no 

início do semestre letivo, o Regulamento do Estágio e os locais de estágios disponíveis, e seus 

(as) respectivos (as) supervisores (as) de campo e supervisores (as) acadêmicos (as), estes 

últimos organizados por área temática; elaborar critérios voltados a complementar ou retificar 

o Regulamento de Estágio, com aprovação do colegiado, no que trata do credenciamento e 

descredenciamento de locais de estágios, avaliação dos(as) estagiários(as), infração ética, 

solicitações de quebras de pré-requisitos, entre outros; propor, apoiar e promover a realização 

de encontros e reuniões periódicos(as) entre os(as) supervisores(as) acadêmicos(as), 

supervisores(as) de campo, coordenador(a) do curso e coordenador(a) de estágios; responder 

pelas questões administrativas e pedagógicas referentes à oferta e demanda de Estágio de 

Observação e Supervisionado; captar e firmar, juntamente com a Coordenação do Curso, 

convênios e parcerias com organizações/ações potenciais em sediar estágios supervisionados 

com vistas a oferecer vagas suficientes para o atendimento de seus(as) estagiários(as) atuais e 

futuros; orientar os(as) supervisores(as) e estagiários(as) quanto às normas regulamentares do 

Estágio Supervisionado, aspectos pedagógicos e institucionais referentes à sua oferta; orientar 

a elaboração, avaliação e arquivo dos planos de estágios propostos para estagiários e as 

organizações; convocar os(as) supervisores(as) acadêmicos(as) e de campo para reuniões ou 

encontros voltados ao monitoramento e avaliação processual da atividade de estágio.  

Atribuições do Supervisor de Estágio: orientar e assessorar o estagiário em todas as 

atividades previstas no projeto de estágio; orientar o estagiário no cumprimento dos 

regulamentos internos e das normas das instituições parceiras na realização de estágios; 

acompanhar/avaliar/orientar o estagiário – individualmente e/ou em grupo – no atendimento 

cotidiano aos clientes, conforme os critérios de avaliação indicados no Manual de Estágio; 

observar/orientar a relação entre profissional e cliente, no atendimento cotidiano dos locais de 

estágio; encaminhar, à coordenação do curso, quando solicitado, relatórios ou outras 

informações escritas sobre o andamento do estágio; promover reuniões quinzenais com a 

finalidade de avaliar reflexivamente o desempenho dos alunos corrigindo possíveis distorções; 

cuidar para que a atividade profissional seja pautada rigorosamente dentro das normas 

estabelecidas no Regimento e Manual de Estágios.  
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Durante a realização do estágio de conclusão, o aluno também contará com um 

supervisor na empresa, que será um profissional capacitado e responsável por ele no local de 

estágio juntamente com o supervisor destinado pela IES.  A avaliação do supervisor da empresa 

mediante as atividades de estágio do discente, dar-se-á mediante Ficha de Avaliação de 

Desempenho do Estagiário e deverá constar em anexo ao relatório, alguns dos critérios 

elencados na ficha são: responsabilidade, interesse, iniciativa, cooperação, assiduidade, 

conhecimento técnico, dentre outros. A avaliação do orientador dar-se-á mediante a correção 

do relatório elaborado pelo aluno. Quanto ao supervisor da empresa concedente, é de sua 

responsabilidade acompanhar o aluno durante a realização do estágio; zelar pelo aluno na 

empresa; proporcionar um ambiente que possibilite o desenvolvimento das habilidades técnicas 

no decorrer estágio. 

A FACISA mantém parcerias por meio de contratos e convênios, tornando presente 

sua participação em empreendimentos desenvolvidos na região, sejam eles de iniciativa dos 

governos federal, estadual ou municipal, de setores empresariais ou outras entidades da 

sociedade civil. A integração da Instituição em empreendimentos, nas fases de concepção, 

implantação e operação, propicia fontes adicionais de recursos e maior absorção de 

profissionais locais, junto a diferentes esferas do poder público e à iniciativa privada, de modo 

a garantir o cumprimento das competências previstas no perfil do egresso. 

As áreas de realização do estágio supervisionado no CST em Gastronomia são bem 

diversificadas, podendo ser Gestão de Alimentos e Bebidas; Produção de Alimentos e Serviços 

de Sala e Bar, nos seguintes estabelecimentos: a) empresas de restauração (Alimentos & 

Bebidas) públicas e privadas; b) área de Alimentos & Bebidas nos meios de hospedagem e 

similares; c) empresas de Eventos. 

As atividades do estágio supervisionado de conclusão do CST em Gastronomia são 

escolhidas no momento da inscrição no setor de estágio. Os alunos selecionam o campo de 

estágio no mercado de trabalho, desde que este esteja inserido em uma das áreas citadas acima 

e que atenda as ofertas propiciadas pela FACISA. Condicionado às ofertas existentes o aluno 

tem a possibilidade de escolher o seu local de estágio de acordo com a sua área de interesse. 

Constituem condições mínimas para uma empresa ser aceita como local para 

desenvolvimento das atividades do estágio supervisionado, estar legalmente constituída e 

possuir estrutura física, operacional e administrativa que possibilite o desenvolvimento das 

habilidades práticas apreendidas no decorrer do curso; atuar na área que ofertar o estágio 

supervisionado; dispor de profissionais qualificados para supervisão das atividades realizadas 
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pelo aluno enquanto estagiário; possuir boa reputação idoneidade moral e legal; apresentar 

recursos materiais e técnicos que possam ser utilizados pelo estagiário no desenvolvimento do 

seu trabalho. 

São deveres do estagiário cumprir todas as etapas nos prazos previstos nos programas 

dos estágios; comparecer a todos os encontros com o/a Supervisor/a Acadêmico/a para 

orientação; manter a ética profissional no que diz respeito a assuntos sigilosos da empresa e 

relacionamento interpessoal. Após a conclusão do estágio o aluno deve apresentar o relatório 

das atividades desempenhadas sob a supervisão do professor orientador. O estágio não 

obrigatório, desenvolvido como atividade opcional no decorrer do curso, segue os trâmites 

previstos na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 e fica sob as orientações da coordenação de 

estágio. Ressalta-se que o estágio não obrigatório não contabiliza na carga-horária do curso. 

 

3.8 ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

São consideradas Atividades Acadêmicas Complementares todas e quaisquer atividades 

não previstas no rol das disciplinas obrigatórias e optativas dos currículos dos cursos de 

graduação e tecnólogos, consideradas necessárias à formação acadêmica e ao aprimoramento 

pessoal e profissional dos graduandos. Estas Atividades Complementares estão previstas e 

consideram a carga horária, a diversidade de atividades e de formas de aproveitamento, a 

aderência à formação geral e específica do discente, constante no PPC, e o planejamento de 

mecanismos inovadores na sua regulação, gestão e aproveitamento, tendo por objetivo 

aprimorar a formação integral dos discentes. 

No aspecto carga horária as Atividades Complementares da FACISA, tem como 

objetivo promover complementação do conhecimento e discussão das situações éticas, clínicas 

e administrativas vivenciadas na prática profissional. Estão de acordo com a RESOLUÇÃO 

CNE/CES 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003, salvo nos casos de determinações específicas 

contidas nas respectivas Diretrizes Curriculares. Nesse sentido a matriz curricular do CST em 

Gastronomia dispõe de 120 horas para as Atividades Complementares.  

A Lei nº 9.394/96 estabelece as Diretrizes da Educação Nacional e em seu artigo 3º 

ressalta a valorização da experiência extraescolar, como um dos princípios do ensino. Segundo 

o Mistério da Educação, as atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e 

profissional que ocorrerá durante o semestre ou ano letivo.  
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Os alunos do Curso da FACISA podem participar das seguintes atividades 

complementares para efeito de integralização do currículo: visitas monitoradas; monitoria; 

produção científica; pesquisa e extensão; encontros; semanas universitárias; seminários; 

simpósios; congressos; conferências; jornadas; debates; cursos; fóruns; projetos, disciplinas 

isoladas em outros cursos; curso de língua estrangeira; oficinas temáticas; excursão; 

exposições. As atividades formativas básicas têm por objetivo, dar relevância às atividades de 

pesquisa e extensão, afirmando a dimensão investigativa como princípio formativo e como 

elemento central da formação profissional e da relação teoria e realidade.  

São incorporadas ao histórico escolar desde que efetivadas pelo aluno, comprovadas 

mediante certificados, declarações e/ou relatórios, e, sobretudo, aprovadas pela Coordenação. 

No aspecto formas de aproveitamento, as atividades complementares tem o intuito de 

aprofundar o nível de conhecimento do aluno para além dos limites naturais do curso que, 

independentemente de sua própria estrutura pedagógica, não tem como esgotar todos os 

conhecimentos relacionados com a formação e o exercício profissional, e com base no princípio 

de que o aluno é o agente da aprendizagem e será estimulado a aprender e ter responsabilidade 

e compromisso com sua educação, sendo estas atividades um dos mecanismos que 

proporcionarão a participação do aluno na construção do saber com experiências inovadoras.  

Neste sentido, os acadêmicos deverão compreender que as atividades complementares 

têm como objetivo estimular a participação em experiências diversificadas que contribuam para 

sua formação, possuindo relação direta com as Diretrizes Pedagógicas do Curso, e com sua 

futura inserção no mercado de trabalho. As atividades complementares do curso seguem o 

regulamento AC da FACISA, onde possibilitam ao aluno a construção de um currículo 

personalizado nas três dimensões da vida acadêmica, a saber: ensino, pesquisa e extensão. O 

aluno deve necessariamente possuir atividades em pelo menos duas das dimensões 

especificadas. A distribuição da carga horária destinada ao exercício das atividades acadêmicas 

complementares é institucional, fazendo parte do projeto pedagógico de cada curso, sendo que 

ao aluno cabe escolher, em cada semestre, dentre atividades que forem de seu interesse, desde 

que cumpra o mínimo de horas obrigatórias durante o curso.  

Por fazerem parte do projeto pedagógico, a comprovação destas horas pelos alunos se 

tornam obrigatórias e critério para conclusão do curso e consequente expedição de diploma. O 

aluno, dentro dos prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico deverá entregar as comprovações 

das atividades para análise da Coordenação do Curso e averbação das horas. As horas somente serão 

averbadas se as atividades forem relacionadas à área de formação do aluno. Os documentos 

comprobatórios das atividades complementares após aprovação pelo Coordenador Pedagógico e 
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encaminhado para registro na ficha curricular do aluno são guardados pela Secretaria Acadêmica 

até a expedição do diploma, onde vão sendo totalizadas as horas realizadas. As atividades 

complementares que ocorreram em horário de aulas não abonarão as faltas, devendo ao aluno 

responsabilizar-se por seu limite máximo de ausência de 25%. As atividades complementares 

acadêmicas são classificadas em 03 (três) dimensões, sendo permitido implantar no máximo 60% 

da carga horária total em cada grupo, para fins de aproveitamento e registro no histórico escolar.  

Para as atividades de práticas curriculares e atividades complementares obrigatórias é 

exigida a integração da carga horária pela FACISA ou por outras instituições de ensino. O aluno 

tem todo o período de integralização do curso para completar as horas exigidas. São consideradas 

Atividades Complementares AC, para efeito de integralização dos currículos dos cursos de 

graduação, as seguintes atividades desenvolvidas pelos discentes: estágio curricular não 

obrigatório; visitas técnicas; monitoria acadêmica; participação em cursos, seminários, simpósios, 

conferências, palestras e encontros; programas pedagógicos especiais; disciplina (s) ou semestres 

cumpridos(s) em outros cursos da FACISA, na condição de aluno especial, desde que seja inerente 

ao curso e que haja concordância do Colegiado de Curso respectivo; outras atividades, desde que 

justificadas e consideradas pelo colegiado de Curso, como de pertinência para a formação 

acadêmica do discente.  

As atividades mencionadas acima quando desenvolvidas antes do ingresso do aluno no 

curso, não podem ser consideradas para efeito de integralização de carga horária de AC. O cômputo 

de carga horária de AC, quando referente a uma única atividade, não pode ser superior a 50 horas 

(cinquenta). O não cumprimento da carga horária prevista em Atividades Complementares 

obrigatórias implica a não integralização curricular e, portanto a não conclusão do curso e a não 

participação do aluno no ato de colação de grau. Os certificados ou outros documentos 

comprobatórios deverão constar o CNPJ da empresa para consulta.   

 

3.9 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso do colegiado de Gastronomia da FACISA está previsto 

e considera carga horária, formas de apresentação, orientação, coordenação e a divulgação de 

manuais atualizados de apoio à produção dos trabalhos. Para o TCC do CST em Gastronomia, o 

aluno deverá elaborar um trabalho sob orientação docente, entrega-lo escrito e realizar sua 

apresentação oral. No aspecto carga horária, o TCC é componente curricular obrigatório, 

contabilizando 80 horas relógio (TCC I e II), desenvolvido nos 4º e 5º períodos do curso. Consiste 
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em uma pesquisa, relatada sob a forma de artigo na área Gastronômica, envolvendo conhecimentos 

teóricos e/ou práticos, desenvolvidos individualmente pelo aluno, sob orientação docente.   

No aspecto forma de apresentação os trabalhos relativos à elaboração e defesa do artigo 

compreendem as seguintes fases: protocolo de inscrição, com a indicação do tema e do 

orientador; entrega do projeto; elaboração da versão preliminar do artigo, para discussão e 

análise com o professor orientador; entrega do texto final do artigo, aprovado pelo professor 

orientador; defesa do artigo perante banca examinadora; após a defesa perante a banca, proceder 

às correções para a versão final da mesma. A elaboração do artigo é de responsabilidade integral 

do aluno, o que não exime o orientador de exercer adequadamente suas atribuições.  

O artigo contem no mínimo 15 (quinze) páginas, sob pena de não ser aceita pelo 

orientador, ou mesmo indicada para a defesa. É vedada, sob qualquer pretexto, a mudança de 

tema após a entrega do projeto. As normas a serem seguidas para elaboração do artigo devem 

obedecer às regras criadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Quando o 

trabalho envolver pesquisa com seres humanos ou animais, o projeto deverá, obrigatoriamente, 

ser enviado para plataforma Brasil onde passará pela análise e aprovação, por meio de protocolo 

específico, e na entrega do trabalho final deverá constar, como anexo, a aprovação da 

Plataforma Brasil.  

No aspecto orientação dos professores orientadores será disponibilizada pelo Núcleo a 

lista de professores fornecida pela devida coordenação do CST em Gastronomia, desta 

Instituição de Ensino, que tem o compromisso de auxiliar o orientando na elaboração do 

trabalho científico. O orientador de TCC deverá ser professor da FACISA; cabe ao acadêmico 

sugerir seu orientador, com observância das normas e dos prazos estabelecidos neste 

regulamento, observando as linhas de pesquisa concernentes aos projetos pedagógicos dos 

cursos; cada professor orientador poderá orientar os trabalhos acadêmicos que corresponderem 

a sua especialidade, orientando no máximo 5 alunos devendo seguir as normas previstas e 

implementadas no regulamento do NTCC. Para formalização da orientação, o orientador deverá 

assinar termo de aceitação, após análise do Projeto de Pesquisa. Os pedidos de substituição de 

orientador serão apreciados pelo coordenador do Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso, 

ouvidas as coordenações de cursos.  

O processo de elaboração do artigo não poderá ser interrompido pelo orientador sem 

motivo justo e sem o consentimento do coordenador do Núcleo. Compete ao orientador: aprovar 

o projeto do artigo preenchendo e assinando o termo de aceite; orientar, acompanhar e avaliar 

o desenvolvimento do artigo em todas as suas fases; acompanhar e avaliar o cumprimento das 
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etapas do trabalho, segundo o cronograma estabelecido; informar o orientando sobre as normas, 

procedimentos e critérios de avaliação respectivos; no início do semestre determinar o horário 

dos encontros para as orientações dos alunos, devendo totalizar 2 (duas) horas mensais para 

cada orientando; ter, no mínimo, 10 (dez) encontros no decorrer do semestre vigente com cada 

orientando; os encontros deverão ser registrados pelo orientador em formulário próprio 

fornecido pelo CAD ou no site da IES, que constará a assinatura do orientador e do aluno; 

apresentar relatórios e prestar informações quando solicitadas pelo coordenador do Núcleo de 

Trabalho de Conclusão de Curso; avaliar o artigo, aprovando o texto final e emitindo parecer 

final, encaminhando-a para o coordenador do NTCC; presidir a banca examinadora do trabalho 

orientado, apresentando e julgando os artigos; registrar em folha individual do aluno, a 

avaliação final da banca examinadora; durante o processo de elaboração do artigo, o professor 

orientador deverá acompanhar o aluno no seu processo de escrita, as fontes de referências, 

fiscalizando a ocorrência de plágio.  

O Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso é voltado à coordenação e produção 

científica do corpo discente da FACISA, que tem como objetivos: instituir um padrão único 

para confecção de trabalhos acadêmicos, seguindo à metodologia adotada pela FACISA e 

orientada pelo Núcleo; auxiliar a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso através da 

assessoria existente neste Núcleo. A coordenação técnico-científica do NTCC é um setor de 

coordenação e de orientação acadêmica e técnico-científicas acerca do TCC vinculada as 

coordenações de cursos. Terá uma coordenação técnico-científica específica de atribuição do 

docente de orientação do artigo.  

Terá como atribuições: acompanhar a realização das fases do artigo, previstas no 

regulamento; dar conhecimento a diretoria e às coordenações de cursos, através de relatórios 

semestrais; organizar, junto aos coordenadores dos cursos, a listagem de alunos por orientador, 

quando necessário; administrar, quando for o caso, o processo de substituição de orientadores; 

excluir orientadores, quando descumprirem o regulamento; convocar, sempre que necessário 

os orientadores e orientandos para discutir questões relativas à organização, planejamento, 

desenvolvimento e avaliação no Trabalho de Conclusão de Curso; organizar e coordenar o 

processo de constituição das bancas examinadoras e definir o cronograma de apresentação do 

artigo a cada semestre letivo conforme calendário acadêmico da FACISA. Ouvidos os 

coordenadores de cursos; divulgar, por escrito, a listagem de orientadores, orientandos e a 

composição da banca examinadora; arquivar os documentos referentes ao Trabalho de 
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Conclusão de Curso; tomar decisões e medidas necessárias ao efetivo cumprimento do 

regulamento do NTCC depois de ouvir a Direção e coordenações de cursos da FACISA. 

 

3.10 APOIO AO DISCENTE 

 

A previsão de apoio ao discente contempla ações de acolhimento, permanência, 

acessibilidade metodológica, instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação e 

acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, apoio psicopedagógico, participação 

em centros acadêmicos ou intercâmbios nacionais e ações inovadoras. Quanto ao Apoio ao discente 

do Curso Superior Tecnológico em Gastronomia está implantado, regulamentado e 

institucionalizado de maneira excelente na FACISA. No aspecto apoio extraclasse, um dos 

princípios pelos quais a Instituição pauta suas ações refere-se ao acompanhamento sistemático do 

desempenho dos alunos, de forma a maximizar o seu rendimento e a diminuir os índices de retenção 

e de evasão.  

Um instrumento importante de acompanhamento pedagógico dos alunos refere-se à 

criação de mecanismos intermediários de avaliação, como o apoio psicopedagógico que é 

desenvolvido a partir de ações básicas do núcleo de Apoio Psicopedagógico–NAP da FACISA que 

tem regulamento próprio da IES, com a finalidade de proporcionar aos docentes e discentes 

subsídios, informações e assentamento para que possam escolher, entre diversos itinerários e 

opções, aquele, que lhe é mais adequado. Entendido como um projeto educacional que tende a 

proporcionar meios para a formação integral, cognitivo, com uma relação intra e interpessoal e 

de inserção profissional e social.  

O NAP tem como objetivo: orientar a todos os envolvidos no desenvolvimento do 

indivíduo pessoal, educacional, profissional-visando melhoria da qualidade do Ensino, Pesquisa e 

Extensão; potencializar e enriquecer o desenvolvimento dos indivíduos que integram a instituição 

educacional, sua organização e seu funcionamento; contribuir para prevenir possíveis dificuldades 

que venham interferir no bom andamento das relações pessoais e interpessoais dos docentes, 

discentes e administrativo; assessorar a prática pedagógica voltada à inovação educacional para a 

qualidade de Ensino, Pesquisa e Extensão da Instituição; revisar periodicamente as atividades do 

NAP para assegurar a continuidade e a coerência do trabalho.  

O NAP tem as seguintes atribuições: apoio específico aos discentes na sua dificuldade 

pessoal e interpessoal; assessoramento Psicopedagógico ao corpo docente; Intervenção 

especializada sobre a ação educacional necessária; orientação das ações cabíveis para prevenir, 



 

 

79 

 

corrigir ou otimizar, assim como assumir intervenções direta, no contexto de cada situação 

problema; assessorar as dificuldades de aprendizagem que eventualmente são apresentadas pelos 

discentes em sala de aula-envolvidos no desenvolvimento efetivo dos processos de ensino e 

aprendizagem; analisar o planejamento, junto com os coordenadores de cursos, para verificação do 

desenvolvimento e às modificações dos processos ensino aprendizagem; facilitar e simplificar ao 

máximo o acesso a todos os serviços prestados; agir com ética, transparência e imparcialidade; 

manter em ordem o sistema de registro, comunicação, encaminhamentos e relatórios sobre o 

andamento do NAP; promover palestras, encontros, seminários e cursos de ordem pedagógica aos 

docentes para assessoramento nas atividades primando pela qualidade do ensino da Instituição; 

identificar e avaliar as necessidades educacionais especiais dos acadêmicos, em colaboração com 

os professores e coordenadores dos cursos. No aspecto atividade extracurricular a atenção ao aluno 

pelo professor, com orientação de atividades em horário extraclasse, a partir de implantação de 

carga horária para este fim, e a orientação educacional.  

A Direção Acadêmica organiza, juntamente com as Coordenações dos Cursos, o horário 

de permanência dos docentes na IES, com a finalidade de realizar a orientação acadêmica e a 

iniciação científica, que é organizada no sentido de apoiar o aluno na sua caminhada acadêmica. 

Aos docentes cabe ainda acompanhar o desempenho de seus alunos, promovendo assim as 

condições para a interação do aluno com a Instituição e com a comunidade acadêmica, estimulando 

o acesso permanente ao conhecimento e a apropriação de competências necessárias ao seu 

desempenho profissional.  

No aspecto atividade de nivelamento, com o objetivo de recuperar as deficiências de 

formação dos ingressantes, é oferecido em seus cursos de graduação o componente curricular 

Comunicação Oral e Escrita buscando a melhoria das carências dos discentes ingressos, a IES 

promoverá as seguintes ações: programas de nivelamento geral (Comunicação Oral e Escrita, 

Antropologia, Matemática Aplicada, Formação Sociocultural), além de conteúdos 

interdisciplinares específicos à matriz curricular de cada curso como Empreendedorismo, além de 

disciplinas optativas de abordagem transversal.  

Com o objetivo de promover a melhoria das relações sócio afetivas, como apoio ao 

processo de aprendizagem, a FACISA possui um Programa de Apoio Psicopedagógico (ANEXO 

V) do PDI. Esse setor, além de prestar apoio ao corpo discente, também terá a função de, em 

parceria com o coordenador do curso, promover sugestões para melhorar/orientar as atividades 

pedagógicas do curso e o desempenho didático da equipe de professores quanto à metodologia de 

ensino adotada, sugerindo o uso de diferentes técnicas didáticas e recursos pedagógicos disponíveis. 
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Considerando, ainda, o Regimento Geral da Instituição (ANEXO I, Seção II) do PDI da FACISA, 

o corpo discente tem previsto no PDI órgão de representação que é o Diretório Acadêmico que por 

iniciativa dos discentes poderá ser criado de acordo com a legislação pertinente. Tem participação 

com direito à voz e voto nos órgãos onde é representado.  

Em relação aos programas de apoio financeiro, a FACISA, conforme objetivos e metas 

mencionadas, tem procurado destinar maior parcela de seus recursos orçamentários para programas 

de bolsas e apoio financeiro a alunos. Encontra-se cadastrado em programas oficiais de apoio 

financeiro e financiamento estudantil, como FIES, que concede empréstimos por meio das agências 

bancárias e o ProUni, que beneficia estudantes de baixa renda com a concessão de bolsas integrais 

ou parciais. Podem participar da seleção do ProUni candidatos que tenham cursado o ensino médio 

completo em escola pública ou em particular na condição de bolsista integral, que apresentem 

aproveitamento no Exame Nacional do Ensino Médio referente ao ano de inscrição no ProUni e 

comprovem carência socioeconômica, conforme critérios estabelecidos pelo programa.  

Temos o programa Educa Mais Brasil e Financiamento próprio da FACISA, e dispõe 

ainda de um Programa de Iniciação à Docência (PID), admitindo para os alunos selecionados 

conforme o edital de seleção publicado pela Coordenação Acadêmica, para os quais há incentivo 

na forma de bolsas (ANEXO VI). Bolsa Trabalho tem como objetivos: Proporcionar aos 

estudantes de baixo poder aquisitivo o apoio financeiro para a manutenção de seus estudos, pela 

valorização de suas próprias potencialidades, visando descaracterizar o auxílio como 

assistencialista; Propiciar uma experiência antecipada da atividade profissional, criando assim, 

uma oportunidade de treinamento que possibilite o desenvolvimento de atitudes e habilidades 

fundamentais a um profissional dentro da sociedade. Ainda na consecução de políticas de apoio 

ao discente, a FACISA oferece à comunidade educativa espaços para convivência estudantil, e 

infraestrutura de prestação de serviços, como biblioteca, lanchonete e copiadora. Além disso, 

são realizadas reuniões periódicas do coordenador de curso com os representantes de turma. 

 

3.11 GESTÃO DO CURSO E DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

 

A avaliação do CST em Gastronomia é desenvolvida regularmente, por meio do estudo 

do desempenho do curso e dos aspectos relativos ao atendimento das expectativas da comunidade 

externa, ou seja, do próprio mercado de trabalho. Esta avaliação, de acordo com as determinações 

legais vigentes, é realizada em dois níveis: o Interno e o Externo, em sintonia com o programa de 

avaliação institucional da FACISA que tem como referência o SINAES. Quanto as ações 
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acadêmico-administrativas, do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia estão 

implantadas, previstas, regulamentadas e institucionalizadas de maneira excelente na FACISA 

no seu PDI, PPI e PPC.  

Do ponto de vista acadêmico, há constante e periódica avaliação do PPC, em 

consonância com o PPI e PDI, dos conteúdos curriculares e sua atualização em discussões no 

NDE decorrentes dos dados das Avaliações Institucionais, das sugestões da Ouvidoria, e de 

sugestões de docentes em reuniões de colegiado. Ao início e ao final de cada semestre são 

saneadas questões suscitadas nos semestres anteriores de acordo com os dados levantados e 

com a avaliação dos discentes e da coordenação do curso. São também oferecidos cursos de 

atualização aos docentes bem como discussões e abordagens didático-pedagógicas como 

avaliação do processo ensino-aprendizagem e andragogia em sede de planejamento do semestre 

letivo.  

Os resultados da auto avaliação e das avaliações externas são utilizadas como subsídios 

para a revisão permanente do PDI e, do mesmo modo, favorecem as ações de melhorias 

acadêmicas e técnico-administrativas, tornando-se consequentes dos processos avaliativos.  

O processo de auto avaliação institucional da FACISA na Gestão atual é constante, 

muito atuante e tem buscado atender as exigências do curso, com Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, implantada e funcionando adequadamente, com efetiva participação com 

envolvimento da comunidade interna (professores, alunos e técnico-administrativos) e externa 

nos processos de auto avaliação institucional, e há divulgação das análises e dos resultados das 

avaliações, estando as informações correspondentes acessíveis à comunidade acadêmica em 

murais, site da IES e em seminários integradores promovidos pela CPA para socialização dos 

resultados. A avaliação interna/auto avaliação é um processo em construção articulado com as 

ações da CPA, faz parte do processo de aprendizagem e modo contínuo de acompanhamento 

de todas as atividades que envolvem os cursos por ela ofertados, inserida no cotidiano 

institucional, com ampla participação da comunidade acadêmica, portanto um instrumento de 

consolidação e efetividade do PPC.  

Os resultados são tabulados e interpretados para que possam servir de subsídios ao 

estabelecimento de novas diretrizes e ações institucionais. Nesse processo, há envolvimento de 

todos os segmentos da IES. A atualização do PPC é uma das consequências da análise dos 

resultados de questões relativas ao conjunto dos componentes curriculares do Curso e processos 

pedagógicos que compõem as atividades acadêmicas, que ao serem analisados levou-se em 
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conta a opinião do aluno e do docente sobre o seu lugar no processo de ensino-aprendizagem e 

como consideram a relação professor-aluno no curso. 

 

3.12 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO 

ENSINO - APRENDIZAGEM 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação planejadas para o processo de ensino-

aprendizagem possibilitam a execução do Projeto Pedagógico do Curso, viabilizam a 

acessibilidade digital e comunicacional e a interatividade entre docentes, discentes e tutores 

(estes últimos, quando for o caso), assegurando acesso a materiais ou recursos didáticos a 

qualquer hora e lugar propiciando experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu 

uso. Quanto aos processos ensino-aprendizagem em relação Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TICs, do Curso de Tecnologia em Gastronomia estão implantados, previstos, 

regulamentados e institucionalizados de maneira excelente na FACISA no seu PDI, PPI e PPC. 

Os laboratórios de Informática da FACISA, além de propiciarem ambiente para a aprendizagem 

das ferramentas computacionais propriamente ditas, funcionam como sala de aula 

informatizada, nas quais alunos e professores desenvolvem atividades acadêmicas relacionadas 

aos diversos conteúdos, apoiados por softwares de gerenciamentos (Suíte Office), recursos de 

multimídia e acesso pleno e ininterrupto à Internet.  

Além disso, nos laboratórios técnicos das aulas práticas, o aluno terá acesso a 

ferramentas computacionais para pesquisa e simulações de dados. A FACISA dispõe de 2 

laboratórios de informática, sendo: um laboratório para uso geral, com 40m², 12 computadores, 

horário de funcionamento das 14:00 às 22:00 horas; e outro laboratório para aulas, com 40m², 

12 computadores, e lousa, horário de funcionamento das 19:00 -22:40 horas. Além disso todos 

os laboratórios contam com cobertura de Internet Wireless para que os alunos possam utilizar 

seus notebooks para fins acadêmicos. Os laboratórios possuem computadores com as seguintes 

configurações: Memória Ram 1GB; HD 80GB; Processador Celeron Dual Core; Acesso à 

Internet Firefox, Google Chrome; Sistema Operacional Windows XP SP3, Duzeru O.S – 

(Linux); Suíte Office WPS Office Free Edition; Leitor de PDF Adobe Acrobat DC; Antivírus 

Panda Free. 

Utilização dos Laboratórios de Informática: os laboratórios são utilizados por 

professores e alunos para a realização de trabalhos acadêmicos; pela administração, para a 

realização de trabalhos técnicos; para a promoção de cursos de informática (treinamentos). Os 
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laboratórios, juntamente com os recursos tecnológicos existentes em outros ambientes, apoiam 

o objetivo permanente de incluir o uso dos recursos de TI na rotina de trabalho de professores 

e alunos, permitindo, capacitar instrumentalmente os professores em: Introdução ao uso do 

computador; Processamento de textos; Produção de aulas multimídia; Utilização do 

computador como ferramenta de ensino.  

Apoiar as atividades de ensino; suporte à produção de aulas multimídia; atividades com 

uso da Internet; apoiar a aprendizagem acadêmica; desenvolvimento de projetos com softwares 

de produtividade. Para a manutenção dos equipamentos dos laboratórios, utilizam-se os termos 

de garantia, no período em que estiver em vigor, sendo feito, em seguida, pelo Departamento 

de TIC da unidade. NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS: todos os 

Laboratórios contam com regulamento e normas de utilização expostos em local visível para 

consulta do aluno. O Campus conta com cobertura da rede Wireless para acesso à internet em 

toda FACISA.  

A Internet é utilizada para fins acadêmicos. Outros equipamentos são utilizados, na 

Instituição como um todo, e facilitam o trabalho acadêmico e de apoio. Além disso, tem-se 

acesso a serviços de correio eletrônico, páginas web, ferramentas de pesquisa e outros serviços 

de rede. Estão à disposição dos alunos, também na biblioteca, equipamentos para acesso à 

Internet. A web site da FACISA, www.facisaba.com.br, é a porta de entrada para uma Intranet 

Acadêmica, estruturada de forma similar às experiências das grandes empresas.  

Longe de ser uma área a ser “visitada”, esta Intranet é um ambiente virtual e natural de 

trabalho, informação, comunicação e aprendizagem para toda a comunidade acadêmica 

professores, alunos, coordenações departamentais e direção. O processo ensino-aprendizagem 

em relação Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs da FACISA utilizam também o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, denominado Unimestre, no processo de construção 

do seu conhecimento, incrementando a interdisciplinaridade por meio da troca constante de 

saberes junto aos colegas e professores. As atividades presenciais o cumprimento do limite 

mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária é verificado considerando-se as 

atividades presenciais obrigatórias e as relativas às atividades semipresenciais mediadas por 

TIC. Através do AVA é possível oferecer o apoio extraclasse aos discentes, o qual monitora a 

sua vida acadêmica, acompanha as disciplinas onde o aluno acessa os materiais didático 

pedagógicos disponibilizados pelos respectivos docentes.  
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3.14 PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E DE AVALIAÇÃO DOS 

PROFESSORES DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, previstos para os processos de 

ensino-aprendizagem, atendem à concepção do curso definida no PPC do CST em Gastronomia, 

possibilitando o desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e efetiva, e 

implicam informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que 

garantam sua natureza formativa, sendo planejadas ações concretas para a melhoria da 

aprendizagem em função das avaliações realizadas.   

O processo de ensino-aprendizagem para o CST em Gastronomia oferecido pela 

FACISA foi concebido, no entanto permanece com um investimento contínuo onde a atenção 

da equipe de coordenador e dos docentes do colegiado voltam-se constantemente, buscando 

sempre que necessário intervir e tomar decisões que sejam benéficas para o mesmo.  

A avaliação favorece a análise das formas como o aluno elabora o seu conhecimento, 

o que deve subsidiar permanentemente o professor, permitindo a organização e reorganização 

das ações pedagógicas junto aos acadêmicos, a observação, a reflexão e o diálogo, centrados 

nas manifestações de cada educando, bem como na análise de suas produções, representando o 

acompanhamento do rendimento acadêmico.  

Os processos de avaliação refletem quatro princípios: a autonomia do professor, a 

especificidade de cada atividade, o compromisso institucional do aluno e a compreensão de que 

a avaliação é parte intrínseca do processo de ensino-aprendizagem. A resolução que trata da 

verificação do rendimento acadêmico está em anexo (ANEXO I, CAPITULO IV) do PDI: A 

avaliação é fundamental no processo de ensino e aprendizagem da formação profissional.  

Entendida como um processo contínuo acontecerá durante todo o desenvolvimento de 

cada curso, tendo como pressupostos básicos a avaliação participativa e processual nos diversos 

níveis, tais como: atitude de responsabilidade da instituição, dos professores e dos alunos acerca 

do processo formativo. É a avaliação que possibilita a identificação de lacunas a serem 

superadas, aferição dos resultados alcançados, considerando as competências a serem 

construídas e a identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias.  

Acredita-se, assim, que os instrumentos de avaliação utilizados pelo professor devam 

privilegiar a integração da informação, a síntese do conhecimento adquirido, o estabelecimento 

de relações entre os conhecimentos e saberes que compõem as disciplinas, o estabelecimento 
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de relações entre a teoria e prática, atitude investigativa em relação às atividades da docência e 

da gestão escolar.  

O Sistema de Avaliação da FACISA é: A aferição do rendimento escolar de cada 

disciplina feita através de notas inteiras de zero a dez, permitindo-se a fração de décimos; Far-

se-ão por semestre, no mínimo, três verificações de aprendizagem; A primeira e a segunda 

verificação de aprendizagem são provas escritas feitas na data marcada pela coordenação em 

semana especificamente destinada às avaliações; A terceira verificação terá o valor 10 pontos, 

sendo estes estabelecidos pelo professor da disciplina, podendo ser realizados trabalhos 

acadêmicos, seminários, fóruns, questionários, etc (Conforme Art. 41) do Regimento da 

FACISA; O aluno que não atingir a média aritmética 3,0 (três) nas três verificações de 

aprendizagem, encontra-se reprovado na respectiva disciplina; O aluno que não atingir a média 

aritmética 7,0 (sete), nas três verificações de aprendizagem fará um exame escrito, denominado 

de exame final.  

Será considerado aprovado no exame final o aluno que alcançar média aritmética 6,0 

(seis), caso o aluno não compareça a alguma verificação de aprendizagem, por motivo 

justificado, poderá requerer, no prazo de 72 (setenta e duas horas), segunda chamada da 

respectiva avaliação. Os casos omissos são objetos de análise e decisão do colegiado do curso. 

Este Sistema de Avaliação está em vigor desde a aprovação do seu Regimento Geral (ANEXO 

I, Capítulo IV) do PDI.  

Nos Estágios Curriculares Supervisionado, desenvolvidos no 4º e 5º semestre do curso, 

são realizadas avaliações globais abordando o conhecimento teórico-prático desenvolvido 

durante o curso, no início, durante e ao final de cada semestre. Nesse processo, busca-se, por 

meio de dinâmicas abertas, dialógico-comunicativas, a relação desejada pelo CST em 

Gastronomia, entre professores e alunos, priorizando sempre a troca de conhecimentos e 

experiências, estimulando a análise, reflexão crítica e resolutividade da prática profissional.   

O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia foi construído coletivamente, 

centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e 

mediador do processo ensino-aprendizagem. A aprendizagem é o caminho que possibilita ao 

sujeito social transformar-se e transformar seu contexto. Ela estar orientada pelo princípio 

metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta à resolução 

de situações-problemas como uma das estratégias didáticas.  

O processo ensino-aprendizagem, do CST em Gastronomia previsto e implantado no 

PPC assegura aos seus alunos: a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, 
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garantindo um ensino crítico, reflexivo e criativo, que leve a construção do perfil almejado, 

estimulando a realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o 

conhecimento produzido, levando em conta a evolução epistemológica dos modelos 

explicativos; as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso permeando toda 

a formação do Gastrônomo, de forma integrada e interdisciplinar; a visão de educar para a 

cidadania e a participação plena na sociedade; os princípios de autonomia institucional, de 

flexibilidade, integração estudo/trabalho e pluralidade no currículo; a implementação de 

metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o aluno a refletir sobre a realidade 

social e aprenda a aprender; a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o 

saber fazer e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o 

aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer que constituem atributos 

indispensáveis a formação do Gastrônomo; o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por 

favorecer a discussão coletiva e as relações interpessoais; a valorização das dimensões éticas e 

humanísticas, desenvolvendo no aluno atitudes e valores orientados para a cidadania e para a 

solidariedade; a contribuição para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento 

e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um contexto de 

pluralismo e diversidade cultural.  

O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia da FACISA utiliza metodologias e 

critérios para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio 

curso, em consonância com o sistema de avaliação definidos pela IES. 

 

3.15 NÚMERO DE VAGAS 

 

O número de vagas implantadas visa corresponder à dimensão do corpo docente e às 

condições de infraestrutura da instituição. O número de vagas para o curso está fundamentado 

em estudos quantitativos e qualitativos, que comprovam sua adequação à dimensão do corpo 

docente, disponibilizando 60 vagas anuais.  

 O ingresso nos cursos de graduação se dá por meio de processo seletivo e deve abranger 

conhecimentos comuns a diversas formas de escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar esse 

nível de complexidade, para avaliar a formação recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual 

para os estudos superiores. A forma de realização do processo de ingresso é anunciada por meio de 

edital publicado em local próprio da Faculdade e nos meios de comunicação, observadas as normas 

e a legislação vigente, no qual deve constar, dentre outras informações, os cursos e o número de 
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vagas, o prazo de inscrição, a documentação necessária, os critérios de classificação e desempate e 

outros esclarecimentos de interesse dos candidatos. 

Têm direito e preferência à matrícula dentro do limite de vagas ofertadas, os candidatos que 

atingirem o maior número de pontos. No caso de empate na classificação, o desempate é feito 

segundo os critérios aprovados pelo Conselho Superior. Quando o número de candidatos 

classificados não preencher as vagas fixadas pode ser aberto novo processo seletivo, para 

preenchimento das vagas existentes, observada a legislação vigente.  

Após convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo de ingresso, restando 

vagas, estas podem ser preenchidas por portadores de diploma de graduação ou para transferência 

de discentes de outras instituições de educação superior, mediante processo seletivo. Dos 

instrumentos de avaliação para seleção não é concedido revisão e seus resultados, para efeito de 

matrícula, são válidos apenas para o período letivo a que se destinam. 

Na ocasião da publicação do edital de abertura do processo seletivo para ingresso a IES 

deve informar aos interessados, através de catálogo, as condições de oferta dos cursos, incluindo os 

programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos 

docentes, recursos disponíveis, critérios de avaliação, taxas e demais informações, conforme 

orientação do Ministério da Educação.  As normas complementares à execução do processo seletivo 

de ingresso aos cursos de graduação serão aprovadas pelo Conselho Superior. 

 

4 CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

4.1 ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE, do CST em Gastronomia está implantado, e 

previsto, no regulamento e está institucionalizado na FACISA no seu PDI, PPI e PPC. No aspecto 

concepção o Núcleo Docente Estruturante, normatizado pela Resolução/CONAES nº 1 de junho de 

2010, tem por objetivo o acompanhamento do processo de consolidação do Projeto Pedagógico do 

Curso, mediante o envolvimento de docentes qualificados a contribuir com a dinâmica e a 

concepção do curso. Assim, o NDE é responsável pela formulação do projeto pedagógico do curso, 

sua implementação e desenvolvimento, com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu, 

contrato de trabalho que assegure preferencialmente dedicação plena ao curso e experiência 

docente. 

O Núcleo Docente Estruturante, normatizado pela Resolução/CONAES nº 1 de junho de 

2010, tem por objetivo o acompanhamento do processo de consolidação do Projeto Pedagógico 
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do Curso, mediante o envolvimento de docentes qualificados a contribuir com a dinâmica e a 

concepção do curso. Assim, como a Portaria MEC nº 147/2007 que estabelece que o NDE é 

responsável pela formulação do projeto pedagógico do curso, sua implementação e 

desenvolvimento, com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu, contrato de trabalho 

que assegure preferencialmente dedicação plena ao curso e experiência docente.  

O NDE do Curso de Gastronomia da FACISA foi implementado em 2017 após 

discussão e redação do texto final do seu Regulamento. É constituído por 5 professores do 

curso, sendo 100% com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto 

sensu; todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo 20% em 

tempo integral. Importa ressaltar que a instituição, por meio do seu Regimento Interno, assegura 

a estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar continuidade no 

processo de acompanhamento do curso. Além disso, é atuante na concepção do curso, 

consolidação e contínua atualização do PPC, contribuindo com a consolidação do perfil do 

egresso do CST em Gastronomia na FACISA, zelando pela integração curricular 

interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo e PPC do curso, 

buscando formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão. A partir 

da sua criação o NDE tem reuniões periódicas tendo em vista o processo de organização da 

matriz curricular bem como a definição do eixo temático e linhas de pesquisa para o curso, em 

consonância com as diretrizes curriculares nacionais previstas na RESOLUÇÃO CNE/CP 3, 

DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002. 

No aspecto consolidação sua atuação tem sido no sentido da busca da identidade do 

curso de acordo com o contexto social, as demandas regionais e o mercado de trabalho, tendo 

como base com o perfil profissional do egresso que a FACISA pretende formar. Todos os 

membros são professores ativos e atuantes, com formação acadêmica qualificada que discutem 

conjuntamente a realização dos objetivos do curso, atualização, reorganização da estrutura, 

conteúdo curricular, avaliação das metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem, orientação 

de estágio supervisionado e TCC e estratégias de abordagens interdisciplinares dos conteúdos 

curriculares. Além disso, é atuante na concepção do curso, consolidação e contínua atualização 

do PPC, contribuindo com a consolidação do perfil do egresso do CST em Gastronomia na 

FACISA, zelando pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo e PPC do curso, buscando formas de incentivo ao 

desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão. 
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4.2 ATUAÇÃO DO (A) COORDENADOR (A)  

 

A Coordenação do Curso está direcionada conforme a diretriz do MEC, possui 

atribuições definidas no Regimento da Faculdade e uma atuação eficaz que atende aos 

questionamentos e às solicitações dos discentes e docentes tornando a condução do curso em 

uma linha coerente e sistemática. A Coordenação é o ponto de contato com os docentes e 

discentes, cabendo–lhe a responsabilidade da concepção do projeto que é construído 

coletivamente pela comunidade acadêmica do curso. 

Designada pelo Diretor Geral, a Coordenação do Curso exerce um papel básico na 

condução do curso, liderando e interpretando o pensamento e os anseios do corpo docente e 

discente, bem como aplicando as decisões do colegiado do curso e com ele mantendo 

permanente integração. Atua em parceria com todos os segmentos da FACISA, através da 

participação ativa em todas as atividades curriculares e extracurriculares, promovendo reuniões 

que permitem aos professores discutir, planejar e elaborar as ações que serão implementadas 

não só para que o curso respeite as orientações de caráter geral como contemple e privilegie 

parcerias com o objetivo de promover a integração da FACISA com a comunidade local, 

contribuindo para a melhoria do curso. 

              Nas reuniões com o corpo docente a Coordenação enfatiza a integração didático-

pedagógica norteadora da prática da gestão acadêmica que compõe o cotidiano do curso sobre 

as ações que estão ou serão implementadas. Considera-se imprescindível assegurar que os 

conteúdos programáticos sejam ministrados dentro de seus enfoques e dados o tratamento 

adequado às questões cuja relevância precisa ser encarada de forma diferenciada. A 

Coordenação realiza anualmente o planejamento do curso, onde discrimina os projetos e as 

ações que pretende implantar no decorrer do curso, levando à apreciação da Direção Acadêmica 

relatório de atividades desenvolvidas contendo o desenrolar dos planos elaborados no início do 

ano. 

            Desta forma, o funcionamento do curso ocorre de forma padronizada no que concerne 

à filosofia de atuação e à garantia dos requisitos mínimos de qualidade exigidos. Conforme 

estabelecidos do Regimento da Instituição a Coordenação do Curso tem as atribuições de: 

a) avaliar os programas e planos de ensino das disciplinas do curso sob sua orientação 

e submeter à aprovação do conselho acadêmico; 

b) representar o curso junto aos órgãos da faculdade; 
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c) convocar e presidir as reuniões de docentes e pessoal técnico-administrativo do curso 

sob sua responsabilidade; 

d) coordenar e supervisionar os planos de atividades do curso sob sua responsabilidade; 

e) apresentar anualmente à diretoria e ao conselho acadêmico, relatório das atividades 

do curso sob sua coordenação; 

f) encaminhar ao conselho acadêmico e diretor proposta de admissão ou dispensa do 

pessoal docente e de pessoal técnico-administrativo que atuem no curso sob sua 

responsabilidade; 

g) elaborar o currículo pleno do curso de graduação, bem como suas alterações e 

submeter à aprovação do conselho superior; 

h) propor à diretoria a designação de monitores, ouvindo o professor do componente 

curricular;  

i) analisar e submeter à apreciação da coordenação de registro acadêmico os pedidos de 

transferência, matrículas especiais e de portadores de diploma e aproveitamento de estudos, 

ouvindo, quando for o caso, os professores dos componentes curriculares; 

j) designar, quando necessário, docentes pertencentes ao curso sob sua coordenação para 

auxiliarem na orientação dos estudantes do curso; 

k) cumprir e fazer cumprir as disposições do regimento da IES e demais normas 

pertinentes. 

A coordenação do curso de Gastronomia atua no sentido do aprimoramento e da 

qualidade do curso. Sua gestão é democrática, participativa e direcionada à coordenação e 

orientação das atividades acadêmicas com a observância do seu Projeto Pedagógico, da 

legislação educacional e específica do curso e das normas institucionais internas. As ações e 

projetos acadêmicos do curso foram construídos e compartilhados com os órgãos institucionais 

e demais coordenações de cursos de graduação, tendo em vista a busca da interdisciplinaridade.  

As relações com a Direção Geral da FACISA, Corpo Docente e Discente e Funcionários 

Técnico-Administrativos são pautadas na ética e na cordialidade primando por respostas rápidas 

às demandas internas e externas e às solicitações dos alunos.  A coordenação mantem contato 

direto com discentes e docentes, através de reuniões periódicas e visitas a salas de aulas e 

ambientes de convívio, criando espaço para o diálogo franco e aberto, incentivando o exercício 

da crítica, das solicitações e da apresentação de propostas ou ideias, comunicando e consultando 

o corpo docente e discente de modificações no curso.  
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Além disso, realiza ações científicas e culturais objetivando a convivência entre os 

discentes, docentes e comunidade, utilizando-se de propostas didático-pedagógicas e 

transdisciplinares no âmbito do Curso de Gastronomia, estimulando os processos de ensino-

aprendizagem e vida acadêmica, envolvendo a comunidade acadêmica da IES e a comunidade 

local e regional.  

A coordenação busca envolver docentes e discentes na elaboração e realização de ações 

de cunho acadêmico e social aproximando a coordenação do desenvolvimento científico, 

profissional e social do discente, aproximando-o da realidade institucional e regional. Atua no 

âmbito dos órgãos institucionais como membro do Conselho Superior e Presidente do 

Colegiado do Curso e do Núcleo Docente Estruturante, direcionando a convocação das reuniões 

ordinárias e extraordinárias, propondo pautas e temáticas e responsabilizando-se pela condução 

dos trabalhos e discussões e suas respectivas documentações.  

Em relação à postura a ser adotada pela coordenação do curso, destaca-se o empenho na 

reestruturação do curso com o envolvimento do corpo docente e discente. Esse trabalho 

demonstra a seriedade e a excelência na condução do curso, o que reflete no aumento da procura 

pelo curso de Gastronomia. 

 

4.2.1 Experiência profissional e regime de trabalho. 

 

A Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia é a Professora 

Mestre Fernanda Spagnol Paganoto, designada pelo Diretor da instituição – é uma profissional 

crítica, reflexiva, flexível e proativa – catalisa o comprometimento com uma visão clara e forte, 

bem como envolve-se na busca vigorosa desta, estimulando padrões mais elevados de 

desempenho de todo o corpo docente e corpo discente de seu curso. A coordenadora busca uma 

atuação considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, relação 

com os docentes e discentes e representatividade nos colegiados superiores. 

O regime de trabalho da coordenadora do CST em Gastronomia, Professora Mestre 

Fernanda Spagnol Paganoto é de tempo parcial perfazendo 20 horas semanais, possibilitando o 

atendimento das demandas do curso otimizando assim as necessidades específicas do mesmo.  
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4.3 CORPO DOCENTE: TITULAÇÃO 

 

O corpo docente do curso é composto por 07 professores com titulação Stricto Sensu 

e 2 com Lato Sensu, estando devidamente preparado para elaborar relatório de estudo que, 

considera o perfil do egresso constante no PPC. O colegiado do curso foi selecionado e pensado 

para atender as demandas previstas na matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia.  

O curso possui o quadro de professores composto por 2 (dois) especialistas, 4 (quatro) 

mestres e 3 (três) doutores.   O colegiado do curso possui experiência docente prevista e seu 

desempenho em sala de aula é acompanhado pela IES e Coordenação de curso. Os conteúdos 

dos componentes curriculares foram todos analisados e pensados pela coordenação e discutidos 

com o colegiado buscando a sua relevância para a atuação profissional e acadêmica do discente, 

os conteúdos previstos na ementas fomentam o raciocínio crítico com base em literatura 

atualizada, a bibliografia básica e complementar sendo todas pensadas para atender as 

demandas, os livros foram sugeridos pelo colegiado e conferidos pelo NDE visando o 

compromisso de formação profissional do acadêmico. 

 

4.4 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O regime de trabalho do corpo docente está previsto no plano de cargos e salários e 

possibilita o atendimento integral da demanda, pois o colegiado possui dois profissionais em 

tempo integral 2 e 7 em tempo parcial, dessa forma 95% possui experiência docente 

consequentemente no atendimento aos discentes. São atuantes nas reuniões de colegiado, 

desenvolvendo o planejamento didático e a preparação e correção das avaliações de 

aprendizagem para o Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia. 

 

4.5 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO DOCENTE (EXCLUÍDA A EXPERIÊNCIA NO 

EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR) 

 

Mais de 80% do CST em Gastronomia da FACISA, possui experiência profissional de 

mais de 8 anos. Dessa forma o docente demonstra capacidade para apresentar exemplos 

contextualizados com relação a problemas práticos, de aplicação da teoria ministrada em 
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diferentes unidades curriculares em relação ao fazer profissional e está atualizado com relação 

à interação do conteúdo e da prática na região de abrangência do curso. 

 

4.6 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR 

 

Mais de 70% do corpo docente do CST em Gastronomia da FACISA, possui 

experiência de magistério superior de mais de 06 anos. Os docentes da IES elaboram atividades 

específicas para garantir a aprendizagem, formação e fazendo com que os conteúdos sejam 

melhor absorvidos pelos discentes. A IES se preocupa com o processo de avaliação, nesse caso, 

são realizadas reuniões com os alunos para entender suas demandas especificas, os resultados 

das reuniões são utilizados para redefinir as ações da prática docente do período, discutindo os 

resultados com a Coordenação de Curso para nortear novas estratégias de ensino-aprendizagem. 

 

4.7. ATUAÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE  

 

O Funcionamento do colegiado do CST em Gastronomia estão implantados, previstos, 

regulamentados e institucionalizados de maneira excelente na FACISA no seu PDI, PPI, PPC 

e Regulamentos dos Colegiados da IES.  

No aspecto representatividade dos segmentos o Colegiado de Curso, é o órgão que tem 

por finalidade acompanhar a implementação do projeto pedagógico, propor alterações dos 

currículos plenos, discutir temas ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, 

sendo composto: pelo (a) Coordenador (a) de Curso; por 5 (cinco) representantes docentes do 

Curso eleito por seus pares; por 1 (um) representante discente eleito por seus pares.  

O mandato de que trata o inciso III é de 1 (um) ano, permitida até uma recondução. 

No caso de vacância de algum dos cargos do Colegiado de Curso, este será preenchido nos 

termos do Regimento da FACISA em vigor à época da vacância. Os membros docentes do 

Colegiado do Curso terão mandato de 2 (dois) anos e poderão ser reeleitos uma vez.  

Os representantes discentes deverão ter cursado no mínimo 25% dos conteúdos 

programáticos do seu curso e não estar cursando o último semestre. O Diretor Acadêmico pode 

participar das reuniões quando achar conveniente, e sempre que participar das mesmas terá os 

mesmos direitos dos demais membros do Colegiado. No aspecto periodicidade das reuniões o 

colegiado de curso funciona em sessão plenária, com a maioria absoluta de seus membros, 

reunindo-se ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo, 
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quando convocado pelo(a) seu(ua) Presidente, por sua própria iniciativa ou a requerimento de, 

no mínimo 1/3 (um terço) de seus membros. A convocação é feita por escrito, mediante edital, 

com antecedência mínima de 72 horas (setenta e duas) horas.  

Em casos de urgência, a critério do (a) Presidente do Colegiado, a convocação pode 

ser feita com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Ausência de representantes de 

determinada categoria ou classe não impede o funcionamento do colegiado, nem invalida as 

decisões. É obrigatória, prevalecendo a qualquer outra atividade acadêmica, o comparecimento 

dos membros às reuniões do Colegiado de Curso, vetada qualquer forma de representação.  

A ausência de membros a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 4 (quatro) alternadas no 

mesmo período letivo pode acarretar a perda do mandato, salvo impedimento previsto na 

legislação ou exercício comprovado de atividade permanente no mesmo horário em outra 

instituição, ou outra justificativa escrita aceita pelo(a) seu(ua) presidente. No aspecto registro e 

encaminhamento das decisões cada sessão de Colegiado de Curso é lavrada a ata, que, depois 

de votada é aprovada, e assinada pelo(a) Presidente, pelo(a) secretário e pelos (as) presentes.  

As reuniões do Colegiado de Curso são secretariadas por um de seus membros, 

designado pelo (a) Presidente (a). As atas do Colegiado, após sua aprovação são arquivadas na 

Coordenação do curso, com livre acesso aos membros do Colegiado. Das decisões do Colegiado 

de Curso cabe recurso ao Conselho de Ensino.  

O Colegiado de Curso é uma instância acadêmica com funções didático-pedagógicas 

e técnico-administrativas que têm como competência básica decidir sobre as atividades 

didático-pedagógicas dos cursos, além de planejar, organizar, coordenar, supervisionar e 

fiscalizar o seu desenvolvimento, atuando em ação com a Coordenação do Curso e o NDE.  

O Colegiado do CST em Gastronomia da FACISA tem atuação comprovada no âmbito 

de suas atribuições e finalidades desde do pedido de autorização do curso em 2018. É 

constituído por todo o Corpo Docente em efetivo exercício e pela representação discente, sendo 

presidido pela Coordenação do Curso, nos termos do Regimento do Colegiado do CST em 

Gastronomia, devidamente aprovado pelo CONSU.  

Dentre suas atribuições: propor ao NDE – Núcleo de Desenvolvimento Estruturante 

que após avalição encaminhará ao Conselho Superior de Educação alterações no PPC, 

Currículo; analisar e integrar as ementas e planos de ensino dos componentes curriculares, 

compatibilizando-os ao PPC; dimensionar as ações pedagógicas à luz da avaliação institucional; 

analisar proposta para aquisição de material bibliográfico e de apoio didático-pedagógico; 

propor medidas para aperfeiçoamento do ensino; promover a identificação e sintonia com os 
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demais cursos da Instituição; deliberar em processos e requerimentos de docentes e discentes 

de acordo com a relevância ou interesse; exercer as atribuições de acordo com sua natureza e 

finalidade; propor métodos quanti-qualitativos de análise, técnicas de estudo de caso, 

organização de visitas supervisionadas, outras técnicas pedagógicas, contemplando perfil do 

egresso desejado pelo Curso.  

Acompanhar o aluno desde o início do Curso, sua experiência e processo de construção 

do conhecimento, com indicação contínua de situações didático-pedagógicas propostas. No 

processo de reestruturação e atualização do curso, a atuação do colegiado tem sido de 

fundamental importância na medida em que as decisões e alterações no PPC e na matriz 

curricular são discutidas e deliberadas, inclusive como de forma coordenada e integrada com o 

NDE e a Coordenação do Curso.  

Nessa linha de raciocínio, a composição do Colegiado é feita da seguinte forma: pelo 

Coordenador do respectivo curso, seu presidente; pelos membros do Núcleo Docente 

Estruturante; pelos docentes do curso, por 01 (um) representante do corpo discente do 

respectivo curso, eleito ou designado por seus pares.  

 

4.8 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA  

 

A pesquisa e a extensão serão incentivadas em todos os momentos do Curso de 

Gastronomia, seja no ensino, na prática das oficinas e no estágio supervisionado, nas atividades 

complementares e nos projetos. 

A pesquisa e a extensão são ações pedagógicas fundamentais à prática da formação 

profissional, pelas quais o aluno aplica os conhecimentos científicos adquiridos durante o curso. 

A produção científica também é incentivada, através da publicação de trabalhos e artigos em 

parceria com os demais cursos existente e a revista científica da FACISA. 

A IES possui um Núcleo de Pesquisa e Extensão coordenado por um docente, tendo a 

participação de outros docentes e os alunos, com o objetivo de desenvolver a iniciação científica 

e projetos de extensão voltados para a comunidade local e regional. 

Sendo assim o corpo docente do curso de gastronomia está com os seguintes índices de 

publicação 5,8% dos docentes do curso possuem Artigos publicados em periódicos científicos na 

área; 23,5% dos docentes do curso possuem Artigos publicados em periódicos científicos em outras 

áreas; 5,8% dos docentes do curso possuem Livros ou capítulos em livros publicados na área; 5,8% 

dos docentes do curso possuem Livros ou capítulos em livros publicados em outras áreas; 23,5% 
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dos docentes do curso possuem Trabalhos publicados em anais (completos); 29,4% dos docentes 

do curso possuem Trabalhos publicados em anais (resumos); 5,8% dos docentes do curso possuem 

Propriedade intelectual depositada; 5,8% dos docentes do curso possuem Propriedade intelectual 

registrada; e 47,0% dos docentes do curso possuem Projetos e/ou produções técnicas artísticas e 

culturais 

 

5. INFRAESTRUTURA 

5.1 ESPAÇO DE TRABALHO PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL 

 

Os espaços de trabalho para docentes em tempo integral viabilizam ações acadêmicas, 

como planejamento didático-pedagógico, atende às necessidades institucionais, possui recursos 

de tecnologias da informação e comunicação apropriados, garante a privacidade para uso dos 

recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, e para a guarda de material e 

equipamentos pessoais, com segurança. O espaço de trabalho para professores tempo integral, 

do Curso de Tecnologia em Gastronomia, nos aspectos disponibilidade de equipamentos de 

informática em função do número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, estão implantadas de maneira excelente. 

A FACISA disponibiliza espaço para o docente desenvolver o trabalho com toda estrutura como 

computador, impressora, internet, mesa, cadeira, armário individual, sistema de refrigeração e 

iluminação adequada para a área de trabalho para o seu quadro de professores em tempo 

integral, valorizando a produção e a dedicação do profissional na sua área de atuação 

acadêmica. O espaço possui aproximadamente 40 m² e oferece acessibilidade por ser projetada 

no térreo. 

 

5.2. ESPAÇO DE TRABALHO PARA O COORDENADOR  

 

O espaço de trabalho para o Coordenador proporciona as ações acadêmico-

administrativas, possuindo equipamentos adequados para atender às necessidades 

institucionais, permitindo o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade que 

disponha de infraestrutura tecnológica diferenciada, que possibilite formas distintas de trabalho.  

Nos aspectos dimensão, equipamentos, conservação, gabinete individual para 

coordenador, número de funcionários e atendimento aos alunos e aos professores, o espaço de 

trabalho para a Coordenação do curso, estão implantadas de maneira excelente, com uma área 
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de aproximadamente 36m², composta pela coordenação. O espaço é dotado de sistema de 

refrigeração e iluminação adequados para a área de trabalho, a coordenadora com estação com 

equipamento de informática individual, impressora e área de armazenagem. A recepção e 

encaminhamento dos alunos são feitas pela secretária, com acesso a computadores e ramais 

para atendimento telefônico. Os docentes têm acesso livre à coordenadora, e oferece 

acessibilidade por ser projetada no térreo.  

 

5.3 SALA COLETIVA DE PROFESSORES  

 

A sala coletiva de professores da FACISA viabiliza o trabalho docente, possui recursos 

de tecnologias da informação e comunicação apropriados para o quantitativo de docentes, 

permite o descanso e atividades de lazer e integração e dispõe de apoio técnico-administrativo 

próprio e espaço para a guarda de equipamentos e materiais. Nos aspectos disponibilidade de 

equipamentos de informática em função do número de professores, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, estão implantadas 

de maneira excelente. Os docentes da FACISA dispõem de uma sala com 30m2, com 

temperatura condicionada e composta por mesa de estudo coletiva, áreas de estudo individual, 

equipamentos de informática com acesso à internet e armários para armazenamento de objetos 

pessoais e material. Além disso, o acesso à internet sem fio garante àqueles que trazem seus 

computadores portáteis o acesso à rede, possibilitando o bom desenvolvimento das atividades 

complementares a sala se aula. O espaço permite a total integração entre os professores dos 

diferentes cursos e os coordenadores e oferece acessibilidade por ser projetada no térreo.  

 

5.4. SALAS DE AULA  

 

As salas de aula atendem às necessidades da FACISA e do CST em Gastronomia, 

apresentando manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos de tecnologias da 

informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, flexibilidade 

relacionada às configurações espaciais, oportunizando distintas situações de ensino-

aprendizagem. As salas de aulas, do curso nos aspectos quantidades e número de alunos por 

turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas previstas/autorizadas, 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, estão 

implantadas de maneira excelente. A FACISA dispõe de 35 (salas) de aula, divididas em salas 
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com capacidade de 50 alunos (24), salas com capacidade entre 20 e 30 alunos (8) e salas com 

capacidade entre 30 e 40 alunos (3). Todas as salas são refrigeradas, contam com instalação 

para suporte audiovisual, mesa de professor e cadeiras com pranchetas. A diversidade na 

dimensão das salas favorece a variação nos tamanhos das turmas quando das disciplinas teóricas 

e práticas ainda disponibiliza de um auditório com capacidade 400 pessoas, para seminários, 

palestra, aulas e oferece acessibilidade por ser projetada no térreo.  

 

5.5. ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  

 

O laboratório de informática, atende às necessidades da FACISA e do curso em relação 

à disponibilidade de equipamentos, ao conforto, à estabilidade e velocidade de acesso à internet, 

à rede sem fio e à adequação do espaço físico, possuindo hardware e software atualizados e 

passa por avaliação periódica de sua adequação, qualidade e pertinência.  

O acesso dos alunos a equipamentos de informática, do CST em Gastronomia da 

FACISA nos aspectos quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários, 

acessibilidade, velocidade de acesso à internet, wi-fi, política de atualização de equipamentos 

e softwares e adequação do espaço físico, estão implantadas de maneira excelente.  

Os laboratórios de Informática da FACISA, além de propiciar ambiente para a 

aprendizagem das ferramentas computacionais propriamente ditas, funcionam como sala de 

aula informatizada, nas quais alunos e professores desenvolvem atividades acadêmicas 

relacionadas aos diversos conteúdos, apoiados por softwares de gerenciamento (Suíte Office), 

recursos de multimídia e acesso pleno e ininterrupto à Internet.  

Além disso, nos laboratórios técnicos das aulas práticas, o aluno terá acesso a 

ferramentas computacionais para pesquisa e simulações de dados. A FACISA dispõe de 2 

laboratórios de informática, sendo, um laboratório para Uso Geral, com 40m², 12 computadores, 

tendo horário de funcionamento das 14:00 ás 22:00; e outro laboratório para aulas, com 40m², 

12 computadores e lousa, com horário de funcionamento das 19:00 às 22:40. Além disso todos 

os laboratórios contam com cobertura de Internet Wireless para que os alunos possam utilizar 

seu notebook para fins acadêmicos.  

Os laboratórios possuem computadores com as seguintes configurações: Memória 

Ram 1GB; HD 80GB; Processador Celeron Dual Core; Acesso à Internet Firefox, Google 

Chrome; Sistema Operacional Windows XP SP3, Duzeru O.S – (Linux) Suíte Office WPS 

Office Free Edition; Leitor de PDF Adobe Acrobat DC; Antivírus Panda Free. Os laboratórios 
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são utilizados por professores e alunos para a realização de trabalhos acadêmicos; pela 

administração, para a realização de trabalhos técnicos; para a promoção de cursos de 

informática (treinamentos).  

Os laboratórios, juntamente com os recursos tecnológicos existentes em outros 

ambientes, apoia o objetivo permanente de incluir o uso dos recursos de TI na rotina de trabalho 

de professores e alunos, permitindo, capacitar instrumentalmente os professores em: Introdução 

ao uso do computador; Processamento de textos; Produção de aulas multimídia; Utilização do 

computador como ferramenta de ensino; Apoiar as atividades de ensino; Suporte à produção de 

aulas multimídia; Atividades com uso da Internet; Apoiar a aprendizagem acadêmica; 

Desenvolvimento de projetos com softwares de produtividade.  

Para a manutenção dos equipamentos dos laboratórios, utilizam-se os termos de 

garantia, no período em que estiver em vigor, sendo feito, em seguida, pelo Departamento de 

TIC da unidade. NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS: Todos os laboratórios 

contam com regulamento e normas de utilização expostos em local visível para consulta do 

aluno. O Campus conta com cobertura da rede Wireless para acesso à internet em alguns locais.  

A Internet é utilizada para fins acadêmicos. Outros equipamentos são utilizados, na 

Instituição como um todo, e facilitam o trabalho acadêmico e de apoio. Além disso, tem-se 

acesso a serviços de correio eletrônico, páginas web, ferramentas de pesquisa e outros serviços 

de rede. Estão à disposição dos alunos, também na biblioteca, equipamentos para acesso à 

Internet.  

A web site da FACISA www.facisaba.com.br é a porta de entrada para uma Intranet 

Acadêmica, estruturada de forma similar às experiências das grandes empresas. Longe de ser 

uma área a ser “visitada”, esta Intranet é um ambiente virtual e natural de trabalho, informação, 

comunicação e aprendizagem para toda a comunidade acadêmica professores, alunos, 

coordenações departamentais e direção.  

 

5.6. BIBLIOTECA  

 

A Biblioteca é um espaço onde são salvaguardadas e disseminadas as informações, 

tem como principal objetivo fornecer um bom conteúdo informacional e uma estrutura de 

qualidade para a comunidade acadêmica. A figura do bibliotecário é muito importante para o 

desenvolvimento, organização e construção de um sistema de biblioteca multidisciplinar, pois 

ele deve estar atento as mudanças para oferecer sempre o melhor para seus usuários.  



 

 

100 

 

A FACISA dispõe de uma biblioteca, que foi criada com o objetivo de atender e suprir 

as necessidades informacionais dos seus usuários internos e externos, disponibilizando 

conteúdo, com eficiência, através da seleção, armazenamento, recuperação e divulgação da 

bibliografia, dando apoio ao ensino, pesquisa e extensão.  

 

5.6.1. Formas de atualização e expansão do acervo  

 

A FACISA apresenta, em seu orçamento anual, uma reserva técnica semestral 

destinada à aquisição de títulos - incluídas as assinaturas de periódicos especializados e outras 

publicações. Essas aquisições são efetuadas atendendo as recomendações dos professores de 

cada disciplina, tendo como base a sustentação curricular de seus cursos. Essa importância 

cobre também recursos de interligação tele-informatizada e tudo que caracterize um moderno e 

eficiente processo informativo disponível para os seus usuários.  

Os recursos para expansão encontram-se identificados no planejamento econômico-

financeiro encaminhado junto a este Plano de Desenvolvimento Institucional. O Plano de 

Expansão e Atualização do Acervo (PEAA), defini as políticas que norteiam sua evolução.  

 

5.6.2. Perfil da equipe técnico-administrativa  

 

A entidade conta como já citado anteriormente, com bibliotecário legalmente 

habilitado para o exercício da chefia técnica da Biblioteca sendo responsável pela organização 

do setor, com as suas várias seções de atendimento e elaboração técnica. Da mesma forma, cabe 

à coordenação da biblioteca, em suas funções de direção e orientação qualificadas, identificar 

a composição do acervo bibliográfico e sua expansão, a partir dos planos de ensino das 

disciplinas, com os títulos e volumes suficientes para oferecer aos alunos condições plenas de 

sustentação aos estudos, segundo as indicações docentes e supervisionar a aquisição de acervo 

referencial básico e o estabelecimento dos convênios viáveis, no campo dos estudos ofertados 

pela FACISA. A Biblioteca funciona em horário das 8h às 12h e das 14h às 22 horas, de segunda 

a sexta-feira e, aos sábados, das 8h às 12h.  

 

5.6.3. Nível de informatização da biblioteca  
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Todo o sistema de consulta, empréstimo e catalogação do acervo da Biblioteca da 

FACISA encontra-se informatizado a partir do Sistema UNIMESTRE, desde a circulação 

(empréstimo, devolução, reservas), incluindo a catalogação e controle de registros de todos os 

tipos de materiais que compõem o acervo. A consulta ao catálogo da Biblioteca é 

disponibilizada em seus terminais. A partir do sistema adotado, é possível controlar todo o fluxo 

de serviços e o acervo.  

O Sistema tem por finalidade armazenar e processar informações de documentos e 

materiais bibliográficos. Nesse sentido, auxilia usuários e profissionais da área quanto à 

verificação de obras que tratam de algum assunto específico, catalogação e classificação de 

obras e impressão de etiquetas. Possibilita, ainda, a impressão de diversos relatórios para 

suporte e auxílio a usuários. O módulo empréstimo permite ao responsável pela Biblioteca 

controlar o fluxo desta rotina, saber quantos livros foram emprestados e a previsão de 

devolução, controlando ainda os usuários que possam ficar em débito com a Biblioteca.  

Os equipamentos de informática também são disponibilizados aos alunos no 

Laboratório de Informática, que funciona como extensão da Biblioteca, onde os discentes 

realizam pesquisas e trabalhos acadêmicos através da internet.  

 

5.6.4. Tipo de catalogação, classificação e indexação  

 

A catalogação do acervo é descritiva, feita de acordo com as normas da ACR2, que 

emite regras internacionais para padronização de bibliotecas. A classificação utilizada é a CDD 

(Sistema de Classificação Decimal de Dewy), que é um esquema de classificação uniformizado 

e normatizado, amplamente usado nacional e internacionalmente.  

A indexação, tanto de livros como de periódicos, atende a um sistema próprio, de 

acordo com o usuário e sua maior facilidade de consultá-la. Os sumários dos periódicos 

encontram-se disponíveis na base de consulta. Os termos para indexação de livros também 

utilizam sistema próprio da Biblioteca.  

 

5.6.5. Condições de acesso ao material bibliográfico  

 

O acesso ao acervo é livre a toda a comunidade. A Biblioteca funciona com sistema de 

empréstimos domiciliares e consultas in loco. Está aberta, em todos os seus setores e 
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potencialidades, prioritariamente, aos alunos, professores e pessoal técnico-administrativo, 

podendo ser utilizada, dentro das suas possibilidades de atendimento, pela comunidade.  

 

5.6.6. Formas de empréstimos  

 

Domiciliar normal - empréstimos em dias corridos, que variam conforme a categoria 

do usuário. Alunos, 05 dias úteis; professores, 15 dias úteis e funcionários, 15 dias. Este tipo de 

empréstimo pode ser renovado até 3 vezes se o livro não possuir reserva.  

Domiciliar reduzido - tipo de empréstimo efetuado pelo período de 2 dias. Há 

possibilidade de até duas renovações, caso não haja reserva.  

Sala de aula - empréstimo pelo período de 2 horas. Há a possibilidade de apenas uma 

renovação, caso não haja reserva. A partir de 17h30, os materiais que estiverem reservados para 

overnight terão seu período de empréstimo reduzido, para que às 19h30 o livro esteja disponível 

ao aluno da reserva.  

Overnight - liberado a partir das 19h30 de segunda a quinta-feira, ou até o penúltimo 

dia útil antes de feriados em que não haja interrupção das atividades da Biblioteca por mais de 

um dia. A devolução deve ser efetuada no próximo dia útil até as 10h. O atraso na devolução 

está sujeito a multa e suspensão automática.  

Final de semana - empréstimo liberado a partir das 19h30 às sextas-feiras, ou sábado 

até as 10h, sendo que, se o aluno da reserva não levar o material até este horário, o livro ficará 

disponível para qualquer outro usuário. Em caso de feriado ou recesso que antecede finais de 

semana, os livros serão liberados a partir das 18h do último dia útil antes do feriado ou recesso. 

A devolução ficará marcada para o próximo dia útil, até as 10h.  

Todos os usuários têm direito de fazer reserva de publicação que já esteja emprestada, 

bastando para isto solicitar o serviço no balcão de atendimento.  

 

5.7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR POR UNIDADE CURRICULAR (UC)  

 

A bibliografia básica e complementar constante do Projeto Pedagógico é plenamente 

adequada aos objetivos do curso, às unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC. O 

acervo é atualizado, de modo que toda alteração feita em conteúdo de qualquer disciplina, em 

razão de alteração legislativa ou para atender novas necessidades, a bibliografia pertinente é 

indicada aos alunos, após reunião com os professores do curso. O acervo está referendado por 
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relatório de adequação, assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em cada 

bibliografia básica da unidade curricular, entre o número de vagas autorizadas e a quantidade 

de exemplares por título disponível no acervo (físico ou virtual). Há garantia de acesso físico 

na IES aos títulos virtuais, com instalações e recursos tecnológicos necessários. O acervo possui 

periódicos especializados que suplementam o conteúdo administrado nas disciplinas, sendo 

gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e/ou assinaturas de acesso mais 

demandadas, adotando plano de contingência para a garantia do acesso e do serviço. 

O acervo físico da FACISA está tombado e informatizado através do sistema 

UNIMESTRE. O acervo virtual possui contrato com a Biblioteca Virtual Universitária da 

Pearson, que garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome 

da IES. O acervo da bibliografia básica é adequado em relação às unidades curriculares e aos 

conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das ementas do curso. 

As bibliografias básicas foram aprovadas e referenciadas em atas de reunião assinadas pelo 

NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o número de 

vagas autorizadas e a quantidade de exemplares por título disponível no acervo, a IES garante 

o acesso físico das obras, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à 

oferta ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de 

apoio à leitura, estudo e aprendizagem.  

 

 

5.8. LABORATÓRIO DIDÁTICO DE FORMAÇÃO ESPECIFICA 

 

Os serviços dos laboratórios estão implantados com respectivas normas de funcionamento, 

utilização e segurança buscam atender, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: apoio 

técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade. 

Para apoiar as aulas práticas os professores contam com 01 técnico de laboratório dando 

suporte sempre que houver aula. Todos(as) funcionários(as) possuem experiência na área de 

alimentos, passam por exames de saúde e treinamentos periódicos.  

Os equipamentos recebem manutenção de acordo com as recomendações dos fabricantes, 

e sempre que necessário. O serviço é realizado somente com mão de obra especializada. Os 

Técnicos são os responsáveis pela solicitação, encaminhamento ou acompanhamento do serviço de 

manutenção. 
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O curso Superior de Tecnologia em Gastronomia da FACISA promove oficinas culinárias 

de forma particular ou por meio de parcerias com empresas do segmento gastronômico e com 

profissionais especializados. As oficinas são oferecidas por projetos de extensão voltados à 

comunidade interna e externa. Além das oficinas o curso participa de diversos eventos beneficentes, 

nos quais estejam envolvidas atividades voltadas à gastronomia, e também em parceria com 

empresas do segmento com o objetivo de disseminar a cultura da Gastronomia. 

 

6 REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 

 

Vinculação do Projeto Pedagógico às Diretrizes Curriculares Nacionais e das Normas internas da 

IES 

  

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia está amparado 

pelos seguintes atos legais:  

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/1996; Decreto nº 5.773, de 9 de 

Maio de 2006; (Educação Superior); 

Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007. Institui o e-MEC, sistema eletrônico 

de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da 

educação superior no sistema federal de educação. 

Portaria nº 10 de 28 de julho de 2006. Aprova em extrato o Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia. 

LEI nº 10.436 de 24 de abril de 2002 - dispõe sobre a língua brasileira de sinais - libras e dá 

outras providências. 

Parecer CONAES 4 de 17/6/2010 – Regulamenta o Núcleo Docente Estruturante. 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

FACISA- Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. 

Decreto 5.296 de 2/12/2004 - Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, 

que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

Decreto 6.949 de 25/8/2009 - Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 

2007. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
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DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E 

INDÍGENA (LEI Nº 11.645 DE 10/3/2008; RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 01 DE 17/6/2004): O 

requisito legal acerca das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-

raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena faz parte do Projeto 

Institucional da IES, estando incluso na disciplina de Formação Sociocultural e Ética. 

TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE: A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - 

FACISA atenderá ao requisito legal acerca do art. 66 da Lei nº 9.394/96 quanto à titulação do corpo 

docente em possuir formação em pós-graduação ―lato ou stricto-sensu. Todos os docentes da 

instituição estarão enquadrados dentro dessa normativa. 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE): A Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas - FACISA atenderá ao requisito legal acerca da Resolução CONAES nº 1, de 17/6/2010 

que regulamenta o NDE. Todos os cursos terão em sua estrutura um NDE instalado, regulamentado 

e atuante. 

DENOMINAÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA: A Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas – FACISA atenderá ao requisito legal acerca da Portaria Normativa nº 

12/2006 que regulamenta a denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia. No caso específico 

o Curso atende a nomenclatura e pertence à área de Gestão e Negócios. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA, EM HORAS – PARA CURSOS SUPERIORES DE 

TECNOLOGIA: A Faculdade de Ciência Sociais Aplicadas -FACISA atenderá ao requisito legal 

acerca da Portaria Normativa nº 10/2006; Portaria nº 1024/2006 e, Resolução CNE/CP 3/2002, que 

trata da carga horária mínima em horas – para os cursos superiores de tecnologia. 

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO: No Curso Superior de Tecnologia em 

GASTRONOMIA a integralização será no seriado semestral, consistindo em, no mínimo, 5 

semestres e, no máximo, 6 semestres. A carga horária está computada em 60 minutos. 

CONDIÇÕES DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU 

MOBILIDADE REDUZIDA: Na Faculdade Ciências Sociais Aplicadas - FACISA está 

implantado o PROGRAMA DE APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, que media o 

relacionamento entre docentes, técnico-administrativos e discentes, orientando e apoiando o 

Colegiado do Curso e o NDE na adequação curricular para atender às demandas das pessoas com 

deficiência e/ou com mobilidade reduzida, por meio do Programa de Monitoria Especial, adaptada 

aos recursos físicos da IES, apoiando os estudantes com portadores de deficiências e/ou com 

mobilidade reduzida, disponibilizando pessoal especializado, como intérpretes de língua de sinais. 
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A estrutura física da IES será concebida para facilitar a circulação e o uso de todos os ambientes 

institucionais. 

DISCIPLINA DE LIBRAS: A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 reconhece a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras como meio legal de comunicação e expressão de natureza visual-

motora, com estrutura gramatical própria, de uso das comunidades de pessoas surdas; e reza que os 

sistemas educacionais federal, estadual e municipal e do Distrito Federal devem garantir a inclusão 

nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis 

médio e superior, do ensino de Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

– PCN, conforme legislação vigente. 

Por sua vez, o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436, de 24 de abril de 2002, trata do papel do poder público e das empresas que detém concessão 

ou permissão de serviços públicos, no apoio ao uso e difusão de Libras; na formação, capacitação 

e qualificação de docentes, servidores e empregados para o uso e difusão de Libras e à realização 

da tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, e, consequentemente, da formação em 

nível superior do docente de Libras, da formação em nível médio do instrutor de Libras, e da 

formação do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa. O referido Decreto, no seu §2º do 

art. 7º, reza ainda que a partir de um ano da publicação deste Decreto [2006], os sistemas e as 

institutos de ensino da educação básica e as de educação superior devem incluir o docente de Libras 

em seu quadro de magistério. 

O processo de inclusão de Libras como disciplina curricular deve iniciar-se nos cursos de 

Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliando-se progressivamente para as 

demais licenciaturas, de modo que a partir de um ano da publicação do Decreto Nº 5.626, ou seja, 

a partir de 2006, os sistemas e as instituições de ensino da educação básica e as de educação superior 

devem incluir o docente de Libras em seu quadro do magistério. 

Em conformidade com a Lei nº 10.436, de 14 de abril de 2002, e o Decreto nº 5.626, de 22 

de dezembro de 2005, a disciplina de LIBRAS será ofertada obrigatoriamente nos cursos previstos 

na legislação e de forma optativa nos demais cursos. No caso específico do CST em 

GASTRONOMIA será ofertada de forma optativa, podendo ser cursada pelo acadêmico a qualquer 

tempo que desejar. 

Ainda, será implantado na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA o PROJETO 

INTÉRPRETE DE LIBRAS que objetivará a contratação e coordenação de intérpretes para 

atendimento aos acadêmicos portadores de deficiência auditiva com o intuito de proporcionar-lhes 
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uma aprendizagem significativa e, consequentemente, uma atuação competente e cidadã na 

sociedade. 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS: As informações acadêmicas da Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas- FACISA estarão disponibilizadas de forma impressa e web Site, no PPC, normas 

emanadas do Conselho Superior - CONSU, Regimento, PDI-PPI, Guia Acadêmico, disponíveis 

para acesso em área própria da Biblioteca e de forma virtual no Web Site da FACISA. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se, com este projeto, que, em primeiro lugar, permaneçamos com um processo de 

formação que aponte para o que é proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Tecnologia em Gastronomia. A formação de um profissional voltado para as reais necessidades 

da população, com capacidade crítica e reflexiva e com o desenvolvimento de todas as habilidades 

e competências preconizadas é, certamente, a principal meta a ser mantida.  

Conforme apontamos inicialmente, a construção de um Projeto Político Pedagógico é um 

processo inacabado, onde se encontra em constante avaliação para a melhor condução no sentido 

de corrigir os rumos, observando as falhas e estabelecendo as melhores alternativas.  

O acompanhamento contínuo das atividades é a forma de se avaliar e criticar o todo o 

projeto pedagógico. Assim, por meio das avaliações contínuas, as modificações que se mostrarem 

necessárias, sejam pequenas ou até mesmo estruturais, serão realizadas com o objetivo de aprimorar 

o projeto ou, até mesmo, de corrigir distorções, cujos reflexos serão na própria organização do 

projeto pedagógico.  

 

8. REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 

documentação referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

BRASIL, Senado Federal. Constituição Federal de 1998. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, Lei 8.080 de 19 de 

setembro de 1990. 



 

 

108 

 

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei 9.394 de 

20 de dezembro de 1996. 

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Plano Nacional de Educação, Lei 10.172 de 09 de 

janeiro de 2001. 

BRASIL, Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. CNE/CES 108/2003. 

SANDOVAL, J. M. H. Orientações básicas para a elaboração de monografias. Jequié. 2003. 

 


