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Apresentação  

 Dados da IES  

Organização Acadêmica: Faculdade  

Categoria Administrativa: Privada - Particular em Sentido Estrito   

CNPJ: 05.731.858.0001/40   

Mantenedora: Associação Educacional Paschoal Dantas   

Endereço da Sede: Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, nº 495   

CEP: 08270-000 - SAO PAULO - SP   

Telefone: (11)2741 5100 -Fax: (11)2741 5100   

Site: www.faculdadepaschoaldantas.com.br   

Código) Grau: (111046) Tecnológico em GASTRONOMIA 

Modalidade: Educação Presencial 

Data de início do funcionamento do curso: 01/03/2010 

Periodicidade (Integralização) Semestral (4.0) 

Carga horária mínima: 1900 horas equivalente a 1754 horas 

Vagas Autorizadas:  100 
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1. Introdução 

A Associação Educacional Paschoal Dantas, mantenedora da 

Faculdade Paschoal Dantas, é uma entidade jurídica de direito privado de 

fins educacionais e sociais sem fins lucrativos ou de objeto econômico, sob 

a égide dos artigos 53 a 61 e seus incisos do Código Civil de 2002, 

amparado pelo artigo 5°, incisos XVII e XVIII da Constituição Federal e 

resguardado seu direito pelo direito 150, inciso VI, alínea “c”, também da 

respeitável Carta Magna, legalmente constituída e em regular 

funcionamento, com sede e atuação diversificada em nível de Educação 

Infantil, Ensino  Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior, inscrita no 

Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ/MF sob nº 

05.731.858/0001-40, e com contrato social devidamente registrado no 

Cartório de Registro Civil  das Pessoas Jurídicas da Comarca de São 

Paulo.  

  

2. Contextualização  

  A Faculdade Paschoal Dantas, doravante- FPD, com limite territorial 

de atuação na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo é um 

estabelecimento isolado e particular de ensino superior mantida pela 

Associação Educacional Paschoal Dantas, entidade jurídica de direito 

privado sem fins lucrativos, de natureza educacional, cultural e social, com 

sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  

O Projeto Institucional da Associação Educacional Paschoal Dantas 

concretiza-se por meio de uma Política Acadêmica Institucional moderna, 

que tem como dimensão ética a construção da cidadania enquanto 

patrimônio coletivo da sociedade civil. Desta forma, a instituição apresenta o 

Projeto Político Pedagógico, doravante PPC, do curso Tecnológico em 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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GASTRONOMIA, integrado ao Plano de Desenvolvimento Institucional, 

doravante PDI, e ao Projeto Pedagógico Institucional, doravante PPI, como  

parte integrante do processo de institucionalização que visa ordenar sua 

existência, seguindo diretrizes que orientam o seu desenvolvimento e 

consolidam sua proposta de uma Faculdade diferenciada, que prioriza a 

qualidade acadêmica em todos os níveis.   

O desenvolvimento da FPD, que deve ser compreendido no PDI, 

com suas categorias, constituirá o norte do movimento político 

administrativo até que os agentes históricos produzam novas condições 

para novas mudanças.   

Assim, a realização da Instituição de Ensino Superior - IES parte de 

uma realidade objetiva das Faculdades de natureza particular com espírito 

público sustentado em discussões internas, decorrentes da pluralidade de 

ideias de seus agentes, tendo como conteúdo a associação do ensino, 

pesquisa e extensão, contextualizada com foco na realidade profissional. E 

a sua eficiência deve ser balizada na capacidade de dar respostas às 

necessidades da comunidade a que pertence, seja no âmbito conjuntural, 

seja no estrutural, segundo a ética que a orienta.  

Portanto,  como  Planos  de  uma  Instituição 

 Educacional  atual, direcionaremos nossos esforços na consecução de 

valores que caracterizam o cidadão de sua comunidade, tais como o de 

liberdade, igualdade, justiça social, solidariedade, a serem concretizados na 

vivência da herança cultural.  

 Esses valores que norteiam o trabalho da Associação Educacional 

Paschoal Dantas e a formação de cidadãos conscientes de sua 

transitoriedade, bem como das necessidades de educação contínua numa 

sociedade livre, justa e fraterna.   
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2.1 A mantenedora  

  

 A entidade mantenedora, constituída, já tinham os associados e 

outros membros do grupo em mãos, esboço do projeto da FPD, fruto da 

experiência de cada um e de todos, previamente discutido e devidamente 

maturado.  

  

Entendemos que, em sua função de mediadora do saber da 

sociedade, a mantenedora empreenderá esforços para articular as 

demandas das estruturas educacionais com as demandas produtivas da 

sociedade, de forma que exista uma pluralidade de conhecimentos 

produzida dentro de uma perspectiva multicultural. Vale lembrar a dimensão 

política, isto é, a determinação de quais são os conhecimentos que 

interessam produzir, como e em que âmbitos de interesses eles circulam 

com seus efeitos de transformação.  

Nessa perspectiva, para o cumprimento dessas disposições 

funcionais, os projetos da FPD, firmam o seu posicionamento sob a tônica 

de uma instituição voltada para a comunidade, tal como se faz mister em 

nossos dias, ao contrário das anacrônicas instituições de elite do século 

passado.   

Com base nesta visão do processo educativo, a FPD traça suas 

linhas básicas de ação compreendidas e elaboradas dentro da dimensão 

cultural, política, pedagógica e econômica que buscam em seus projetos 

uma atuação em consonância com os propósitos norteadores da FPD, no 

sentido de formar um conjunto dinâmico, articulado e integrado, que interaja 

plenamente com o ambiente acadêmico e o profissional.  

A FPD entende a sua dimensão cultural como sendo aquela que 

envolve fatores e os aspectos filosóficos, culturais, psíquicos e sociais das 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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pessoas que dela participam - seus alunos, gestores, professores, pais, 

familiares e representantes da comunidade.  

O papel da mantenedora será o de coordenar a ação dos diferentes 

participantes de tal forma que seja promovida a plena realização como 

seres humanos e sociais.   

A dimensão cultural está diretamente associada à dimensão política 

da Associação Educacional Paschoal Dantas que compreende as 

estratégias de ação concreta de professores, gestores, alunos e 

representantes da comunidade.   

Essa dimensão envolve a noção de representatividade de cada um, 

colocando a dimensão política da administração em um constante repensar 

de sua estrutura e da questão do poder, em consonância com os 

movimentos sociais que reclamam o desejo de uma ação transformadora.   

A dimensão pedagógica da Associação Educacional Paschoal 

Dantas compreende o conjunto de princípios, cenários e técnicas 

educacionais intrinsecamente comprometidos com a consecução eficaz dos 

objetivos educacionais. A teoria e prática educacional se apoiam na 

concepção de cenários e princípios pedagógicos, os quais refletem as 

mentalidades, os significados da época histórica.  

Assim, a dimensão econômica se identifica com os recursos 

financeiros e materiais, estruturas, normas e mecanismos de coordenação e 

comunicação correlatos. A Mantenedora da FPD’ a concebe não como um 

simples fator de produção, na função de maximização de benefícios ou 

situação econômica, mas como um instrumento indispensável e 

substantivamente marcado por valores humanos e sócios - políticos. Essas 

quatro dimensões se articulam dentro das linhas básicas de ação na 

elaboração dos nossos Projetos.  

Dessa forma, sua cultura é assumida e elaborada para que possa 

perpetuar no tempo e dar vida própria à instituição e à própria sociedade. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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Essa ênfase na ação conjunta da mantenedora, comunidade acadêmica, 

alunos, professores, gestores e da população, da região na qual está 

inserida, permitirá recriar, de forma permanente, seu pensamento e sua 

ação, democratizando o acesso à cultura e ao conhecimento, e ainda 

contribuir para maior desenvolvimento e bem estar social.  

Essas metas permitiram que a FPD desenvolvesse sua proposta 

curricular mais adequada à realidade e envolvendo a comunidade na 

solução e compreensão de seus problemas, no que se refere à qualidade 

de vida da região, saúde, educação ambiental, demandas culturais, 

melhoria do ensino e consolidação da ação comunitária.  

A FPD foi instituída, tendo como meta o oferecimento de um ensino 

superior diferenciado que propicie a formação de novos profissionais com 

visão de futuro, com foco na comunidade de prática na qual estão inseridos.  

Por fim, essa pequena introdução é necessária para reafirmar que a 

FPD tem como objetivo projetos definidos, que buscam, por meio da 

integração e harmonia entre sua direção, alunos, professores e 

funcionários, atingir qualidade e excelência em seus produtos e serviços, 

procurando atender às necessidades da sociedade inserida no mundo 

globalizado.   

  

2.2. Área de atuação  

  

Diante desse contexto educacional, a FPD oferecerá cursos de 

graduação nas diversas áreas de conhecimento, sendo eles cursos de 

Administração, Enfermagem, Gastronomia, Matemática, Pedagogia, 

Engenharia Civil, Teologia, entre outros previstos no PDI/FPD.  

A FPD tem sua proposta de formação nas diversas modalidades de 

ensino, norteada pelos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB 9394/96 – e, com os objetivos e prioridades do Plano 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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Nacional de Educação, bem como, na busca do atendimento ao seu meio 

social, harmoniza-se com as diretrizes e políticas educacionais dos 

governos estadual e municipal.  

  

2.3 Caracterização da Região   

  

A Região Leste de São Paulo, tem sido uma das áreas urbana de 

maior crescimento econômico no Estado de São Paulo e tem uma 

economia dinâmica, porém apresenta grandes problemas sociais e 

ambientais, como por exemplo, a degradação do cinturão verde, a poluição 

sonora, visual e do ar, problemas relacionados a desigualdade na 

distribuição de renda, locomoção, moradia e contaminação da água.   

  

A FPD está localizada na região de Itaquera, subprefeitura de 

Itaquera, ao lado do Parque do Carmo e está ligada pelo metrô linha 

vermelha Leste/Oeste e pela Marginal do Tietê.  
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Bairros vizinhos:  

Penha  

Aricanduva  

São Mateus  

Cidade Tiradentes  

Guaianazes  

Itaim Paulista  

São Miguel  

Ermelino Matarazzo  

Fonte: http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/ 

http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx  

  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
http://www.encontrapenha.com.br/
http://www.encontrapenha.com.br/
http://www.encontraaricanduva.com.br/
http://www.encontraaricanduva.com.br/
http://www.encontrasaomateus.com.br/
http://www.encontrasaomateus.com.br/
http://www.encontracidadetiradentes.com.br/
http://www.encontracidadetiradentes.com.br/
http://www.encontraguaianazes.com.br/
http://www.encontraguaianazes.com.br/
http://www.encontraitaimpaulista.com.br/
http://www.encontraitaimpaulista.com.br/
http://www.encontrasaomiguel.com.br/
http://www.encontrasaomiguel.com.br/
http://www.encontraermelinomatarazzo.com.br/
http://www.encontraermelinomatarazzo.com.br/
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
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Dados Demográficos dos Distritos pertencentes as Subprefeituras 

Total por subprefeitura  

   

 

Fonte: IBGE 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeitu

ras/dados_demograficos/   

 

2.3.1 História do Parque do Carmo  

  

Em torno de 68.258 habitantes, segundo mapeamento da Prefeitura 

de São Paulo, essa é a quantidade de pessoas que habitam no Distrito do 

Parque do Carmo onde - além de vários bairros - também fica o Jardim 

Nossa Senhora do Carmo.    

Porém, há controvérsias em relação ao número de habitantes, que 

pode ser maior que o apontado pela Prefeitura, pois o distrito não é 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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ocupado em sua maior parte justamente por sediar o Parque do Carmo, a 

Mata do Carmo e o Sesc Itaquera que juntos ocupam milhares de metros 

quadrados de área.  

A falta de registros e informações fidedignas quanto a abrangência do  

Distrito do Parque do Carmo provoca um desconhecimento não só da 

população,  em geral, como das autoridades sobre a complexidade da 

região e seu entorno, como por exemplo: a Casa de Saúde Santa 

Marcelina, segundo o mapa da cidade, fica dentro do Distrito Parque do 

Carmo, assim como boa parte da Vila Carmosina, da Gleba do Pêssego e 

três favelas. O Parque do Carmo está entre os distritos de Itaquera, José 

Bonifácio e Cidade Líder, fazendo divisa também com São Mateus, por 

meio da avenida Aricanduva, numa gigantesca área cuja maior parte é 

despovoada.  

No ano de 1870, a São Paulo de Piratininga recebe uma linha férrea  

(Companhia do Norte) que mais tarde foi denominada Estrada de Ferro 

Central do  

Brasil, por onde circulava a “Maria Fumaça”, surgindo assim a Estação de 

Itaquera (1875). A ferrovia abriu caminho, mas separou as fazendas, 

mutilando a de Caçapava. O que restou dela, bem como o Sítio do Jacu e a 

Fazenda do Carmo ficaram em desuso, sendo que esta última foi adquirida, 

mais tarde, por Bento Pires de Campos, que trazia no sangue a vontade do 

bandeirante de Mato Grosso, Manoel Pires de Campos. No Sítio Jacú, 

Pereira Barreto já havia criado uma pequena cidade. Bento Pires fez o 

mesmo e, assim, nasceu, em 1919, o distrito de Itaquera do Campo.  

Oscar Americano transformou a fazenda loteando uma parte de que 

deu origem ao Jardim Nossa Senhora do Carmo. A outra parte ficou para o 

Parque do Carmo. O núcleo residencial de outrora surgiu com todos os 

requisitos modernos da técnica urbanística da época, com ruas, rasgadas 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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sob traçado rigoroso, foram preparadas para um sistema de pavimentação 

que também era moderno - o asfalto. 

Os lotes, divididos de modo a oferecer às construções, amplidão de 

ar e luz, também foram beneficiados com toda a estrutura e saneamento 

básico. Ainda na década de 50, esse fato era raro e talvez único, na história 

da urbanização do Leste da Paulicéia. Graças ao empenho e ao tino do 

engenheiro Oscar Americano que nasceu e estimulou o Jardim Nossa 

Senhora do Carmo, distante três quilômetros da estação ferroviária de 

Itaquera, ainda hoje considerado o melhor bairro para se viver.   

  

DISTRITO PARQUE DO CARMO EM DADOS 

  

Subprefeitura: Itaquera - Rua Gregório Ramalho, 103, centro - Fone: 6944 

6555   

População: 63.923 (segundo Mapa da Prefeitura)  

Distrito Policial: 53º DP (Av. Osvaldo Pucci- ao lado do Corpo de 

bombeiros)  

CPA/M9 -Rua Mãe Menininha, s/nº  

28º Batalhão da PM - Praça José do Patrocínio Freire  

Vias de acesso: Aricanduva, Afonso de Sampaio e Souza, Jacu-Pêssego, 

São Teodoro, Harry Dannemberg e Maria Luiza Americano  

Principais Bairros: Jardim Nossa Senhora do Carmo, Jardim Elian, Vila 

São Vicente, Gleba do Pêssego, Jardim Marabá, Jardim Santa Marcelina, 

Vila Carmosina, Vila Santa Isabel  

Principais atividades: comercial, industrial e agrícola  

Educação: 25 escolas entre municipais, estaduais e particulares  

Saúde: 5 Unidades Básicas + 1 hospital (Santa Marcelina)  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/


 
 

 
 

 

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza nº. 495 CEP: -0270-000 São Paulo - SP 

Fone: (11) 2741.5100 -  http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/ 
 

16 

Favelas: 3 (Barracão, Francisco Munhoz, Maria Luiza e Marabá)  

Cemitérios: 1 (Municipal de Itaquera)  

Lazer: Clube Rumi de Ranieri (municipal), Parque do Carmo (municipal),  

Associação Cristã de Moços - ACM - particular; Sesc Itaquera; 2 

pesqueiros; Chácara Pau D´Alho; Aquário   

  

2.3.2 Finalidades, áreas de atuação e inserção regional  

  

Hoje, a força de trabalho que mais cresce e que já é a maior em 

números absolutos, é a dos trabalhadores com conhecimento formal e 

institucionalizado, valorizados mais pelo conhecimento especializado do 

que por qualquer outra característica. Essa sociedade do conhecimento 

gerou então duas necessidades básicas: primeiro, a educação formal, 

necessária para a especialização do trabalhador; em segundo, a educação 

contínua, fundamental para mantê-lo atualizado no competitivo mercado de 

trabalho.”  

A FPD, como instituição educacional, destina-se a promover a 

educação, sob múltiplas formas e graus, a ciência e a cultura geral, e tem 

por finalidade:  

  

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento crítico e reflexivo;  

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento 

aptos para a inserção no mercado de trabalho e a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, bem como colaborar na sua 

formação contínua;  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 

visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e 

difusão da cultura, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e 

do meio em que vive;  

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos que constituem o patrimônio da humanidade e 

comunicar o saber por meio do ensino, da publicação ou de outras formas 

de comunicação;  

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração;  

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade;   

VII – promover a extensão aberta à participação da população, 

visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 

cultural, da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.  

A Instituição considera importante a graduação, pela sua relevância 

na construção da visão de mundo e da postura política do indivíduo, 

preparando-o com autonomia e liberdade por meio de um processo 

educacional que garanta a conciliação da postura ética com a prática 

profissional para o exercício da cidadania.  

A FPD, orientada por uma visão interdisciplinar, concebe a sua 

organização didático-pedagógica a partir do avanço da visão restrita de 

mundo e a compreensão da complexidade da realidade e reconhece, assim, 

que todo o conhecimento é igualmente importante. Neste sentido, procurará 
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a integração do ensino com a pesquisa e estimulará a extensão por meio de 

incentivo à pesquisa e ações voltadas ao seu universo de aplicação.  

Os programas de Pós-graduação, a serem oferecidos, terão o 

objetivo de contribuir com a formação dos professores e com o progresso 

da região em que a Instituição está situada.   

A Extensão deve ser encarada na perspectiva da produção do 

conhecimento, contribuindo para viabilizar a relação transformadora entre a 

Faculdade Paschoal Dantas e a sociedade. As atividades de extensão, 

inclusive as de natureza desportiva, artística e cultural, visarão valorizar e 

estimular a criação e difusão da arte e da cultura, particularmente aquelas 

patrocinadas pela comunidade, refletindo o potencial da Instituição no 

contexto social e sendo base para o desenvolvimento de programas de 

ensino e produção do saber, recolhendo insumos para a contínua revisão 

do fazer acadêmico.   

  

3. Direcionamento do Curso  

  

3.1 Dados de Identificação do Curso   

Curso de GASTRONOMIA - Tecnológico 

3.1.1 vagas  

100 vagas anuais 

3.1.2 dimensionamento das turmas Turmas de 100 alunos.  

3.1.3 regime de matrícula Semestral.  

3.1.4 turnos de funcionamento Matutino, Vespertino e Noturno.  

3.1.5 duração do curso  

O Curso Tecnológico em GASTRONOMIA,  terá a duração de 1754 

horas/ relógio , a serem integralizadas em 4 (quatro) semestres.  
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3.2 Bases Legais  

 

• Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  

• Portaria MEC Nº 10 28/07/2006 

• Portaria MEC nº 1.024, de 11 de maio de 2006 

• PNE – Plano Nacional de Educação. 

• Resolução CNE/CP 3 18/12/2002 

 

4. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

4.1 A ENTIDADE MANTENEDORA 

 

Situação Fiscal e Parafiscal 

 

A Associação Educacional Paschoal Dantas está em dia com todas as suas 

obrigações fiscais e parafiscais, conforme atestam as certidões negativas e os 

certificados de regularidade anexos ao Módulo Documental do Sistema de 

Acompanhamento dos Processos das Instituições de Ensino Superior - SAPIEnS. 

 

Capacidade Patrimonial 

 

A capacidade patrimonial da Associação Educacional Paschoal Dantas, 

destinada à Faculdade Paschoal Dantas, resulta do uso de bens móveis e imóveis por 

comodato de bens pertencentes aos sócios. O quadro a seguir, referente à 

capacidade patrimonial da mantenedora, demonstra os valores referentes aos seus 

bens móveis e imóveis, confirmando sua solidez patrimonial. 
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Demonstrativo do Valor dos Bens Móveis e Imóveis 

 

BENS IMÓVEIS 

CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 2.000.000,00 

TERRENOS 1.000.000,00 

TOTAL BENS IMÓVEIS 3.000.000,00 

BENS MÓVEIS 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 125.000,00 

PROGRAMAS DE COMPUTADOR 110.000,00 

MOVEIS E UTENSÍLIOS 250.000,00 

MÁQUINAS 210.000,00 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 350.000,00 

TOTAL BENS MÓVEIS 1.045.000,00 

TOTAL GERAL 4.045.000,00 

 

 

Capacidade Econômico-Financeira 

 

A capacidade econômico-financeira da Associação Educacional Paschoal 

Dantas sustenta-se no planejamento econômico-financeiro 2005-2009 da Faculdade 

Paschoal Dantas, que apresenta a projeção das receitas e das despesas dos cursos 

superiores, tendo as receitas por base as mensalidades e as taxas educacionais a 

serem fixadas de acordo com a legislação educacional em vigor. 

 

Estrutura Organizacional  

 

A Associação Educacional Paschoal Dantas possui estrutura organizacional 

moderna visando sempre o desenvolvimento sustentável da região e esta possui um 

direção enxuta e de gestão estratégica. 
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Dirigentes 

 

A experiência dos dirigentes da Associação Educacional Paschoal Dantas é 

identificada pela formação acadêmica e pela experiência de anos de atividades de 

docência e de gestão administrativa do Colégio Paschoal Dantas, o que se traduz num 

potencial bastante satisfatório para a administração e para o exercício das funções de 

mantenedores e de dirigentes, consoante curriculum vitae anexa ao Sistema de 

Acompanhamento dos Processos das Instituições de Ensino Superior - SAPIEnS. 

 

4.2 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

A Associação Educacional Paschoal Dantas é, por excelência, uma entidade 

que mantém a Faculdade Paschoal Dantas (FPD) onde convivem harmonicamente a 

pesquisa, o ensino e as atividades de extensão, buscando sempre a formação da 

consciência crítica da relação homem/ambiente na orientação de profissionais que 

contribuirão para o bem-estar social. 

Nesta concepção, é seu objetivo buscar, tanto quanto possível, possibilidades e 

formas de atuação no campo educacional que permitam sua expansão, no sentido de 

garantir mudanças de atitudes que influenciarão as condições de saúde da sua área 

de abrangência. A criação da Faculdade Paschoal Dantas vem com intuito de 

desenvolver um trabalho para os próximos cinco anos sempre integrando o ensino, 

pesquisa e extensão. A idéia da implantação da Faculdade Paschoal Dantas pelos 

seus criadores deve-se a fatores associados ao Ensino, como a formação de mão-de-

obra qualificada para a região com características próprias, a pesquisa na área de 

saúde devido ao passado do colégio Paschoal Dantas e as necessidades locais da 

população e em termos de extensão, desenvolver trabalhos junto à comunidade local 

para poder melhorar a qualidade de serviços da região. 
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Missão Institucional 

 

“Servir à comunidade, orientada por princípios éticos e democráticos, provendo 

conhecimento e gerando recursos importantes para o desenvolvimento sustentável 

(ambiental, econômico, social e cultural) da comunidade da Zona Leste de São Paulo, 

buscando contribuir sempre para o bem-estar da sociedade, de modo a participar no 

esforço pela melhoria da qualidade de vida, defendendo a expressão e o cumprimento 

da verdade.” 

 

4.3 PRINCÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PASCHOAL DANTAS: 

 

 

Igualdade: Todos os indivíduos são iguais perante a sociedade, com os mesmos 

direitos e deveres e serão possuidores, com igualdade, ao final de cada curso, do 

melhor conhecimento, na sua especialidade. 

 

Qualidade: O ensino e a vivência escolar são conduzidos de modo a criar as melhores 

e mais apropriadas oportunidades para que os indivíduos se desenvolvam na sua 

potencialidade, culturalmente, politicamente, socialmente, humanisticamente e 

profissionalmente. 

 

Responsabilidade Social: A responsabilidade pelo cumprimento desta missão está 

dividida entre alunos, professores, funcionários e administradores, que irão participar no 

desenvolvimento da comunidade local em termos sociais, ambientais, culturais e 

econômico. 

 

 

4.4 FINALIDADES, ÁREAS DE ATUAÇÃO E INSERÇÃO REGIONAL 
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Considerações preliminares 

O Ministério da Educação, mentor do Conselho Nacional de Educação, editou 

novas diretrizes curriculares para os cursos de graduação e apresentou uma nova 

reforma universitária. Dentre os princípios das novas diretrizes curriculares, que primam 

pela educação continuada (o aluno fica o tempo na graduação para receber a formação 

de alicerce, mas nunca mais pode sair do processo), três merecem destaque. Assim, as 

diretrizes estão voltadas para: 1) evitar o prolongamento desnecessário da duração dos 

cursos de graduação; 2) incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o 

futuro graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício 

profissional e de produção do conhecimento; 3) estimular práticas de estudo 

independentes, visando a uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 

aluno. 

Enfim, as diretrizes curriculares querem estimular, encorajar o aproveitamento 

do conhecimento, habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar, 

inclusive as que se referiram à experiência profissional julgada relevante para a área de 

formação considerada.  

 

4.5 INDICADORES DE INSERÇÃO REGIONAL: DEMOGRAFIA E EDUCAÇÃO 

 

O Brasil apresenta as maiores taxas de retorno no investimento em capital 

humano no mundo. De acordo com a literatura científica especializada, cada ano de 

educação no Brasil representa um retorno de 12% a 15% na renda do trabalhador, 

mesmo quando outros fatores sócio-econômicos são levados em consideração (Haller e 

Saraiva, 1992; Neves, 1997).  As altas taxas de retorno são explicadas em parte pela 

própria escassez e má distribuição da educação. Afinal, reza a cartilha econômica que a 

carência de uma determinada mercadoria faz elevar o seu preço no mercado. De 

acordo com estudos feitos pelo Banco Mundial (Pscarapoulos, 1975), em países em 

desenvolvimento, que apresentam níveis educacionais baixos, o retorno do investimento 

feito em educação formal deveria existir apenas para os primeiros anos de educação 
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obtidos e deveria ser decrescente à medida que os anos de educação acumulados 

fossem aumentando. Entretanto, o Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento 

no qual o retorno do investimento em educação é alto em qualquer nível educacional. 

Há indicações de que estas taxas de retorno sejam mais altas na região Metropolitana 

(Haller e Saraiva, 1992). Ou seja, investir em educação dá ao trabalhador brasileiro um 

dos maiores retornos salariais do mundo, não importando o nível educacional e este 

retorno é mais elevado na região Metropolitana.  

 

Da mesma forma, a educação tem um enorme efeito sobre a empregabilidade da 

mão-de-obra no Brasil como um todo e no Estado de São Paulo em particular. Cada 

ano adicional de escolaridade eleva em pouco mais de 12% as chances de um membro 

da População Economicamente Ativa do Brasil conseguir um emprego ou posição 

ocupacional formal, ao passo que na região Metropolitana este efeito é de mais de 30% 

(ver Neves, Dourado e Fernandes, 1999). Esta realidade pressiona todos aqueles que 

ambicionam empregos de melhor qualidade a procurar de obter uma vaga em uma 

Instituição de Ensino Superior.  

 

Nos últimos trinta anos, o Brasil foi um dos países que mais cresceram no 

mundo. Na década de 1970, o país viveu o chamado milagre econômico, quando se 

crescia a taxas nunca antes vistas e o trabalhador era absorvido com pouca ou 

nenhuma educação.  O país crescia sob Modelo de Produção Fordista.  Pela própria 

característica deste tipo de desenvolvimento, não se fazia indispensável uma grande 

oferta de mão-de-obra altamente qualificada, pois todo o controle era feito de maneira 

não-qualificada e sem uso de alta tecnologia. Hoje, ao contrário, caminha-se 

velozmente para um Modelo Econômico Flexível, no qual muitos passam a ter uma 

participação cada vez maior na concepção do processo de trabalho e exige-se da mão-

de-obra uma grande capacidade de adaptação e de absorção de novas tecnologias. 

Alguns importantes estudos recentes (Murnane e Levy, 1996; Pryor e Schaffer, 1999) 

têm demonstrado que, para o caso dos E.U.A, as empresas têm exigido, dos seus 
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empregados, habilidades cognitivas e profissionais que vêm, historicamente, sendo 

formadas através do ensino universitário. Em outras palavras, tomando o caso 

americano como parâmetro, pode-se concluir que pelo lado das empresas há cada vez 

uma maior demanda pelos profissionais com formação superior e, também com uma 

pós-graduação de qualidade. 

 

Este cenário representa um grande desafio para o Brasil e, em particular, para a 

região Metropolitana. A baixa escolaridade da força de trabalho e o reduzido número de 

trabalhadores com acesso à educação superior representam uma grande desvantagem 

competitiva para um país ou uma região. Países que competem diretamente com o 

Brasil têm uma proporção bem mais elevada de jovens cursando faculdades e 

universidades. 

 

4.6 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE SOCIAL A DEMANDA POR CURSOS 

DE TERCEIRO GRAU 

 

Estudos geográficos e sociológicos realizados pela Prefeitura de São Paulo 

fazem uma leitura da Zona Leste de São Paulo em suas mudanças históricas/ sociais/ 

geográficas e propõem uma reflexão cuidadosa sobre a realidade atual para possibilitar 

uma construção melhorada para os próximos anos. 

A análise das mudanças ocorridas na organização do espaço da região, permite 

algumas previsões possíveis para a sua configuração futura. O estudo considera quatro 

dimensões para o desenvolvimento tendo como meta o ano 2020: 

- o desenvolvimento econômico; 

- a equidade social; 

- a preservação e melhoria da qualidade de vida e 

- preservação da disponibilidade de recursos naturais. 

A possibilidade desse desenvolvimento deve ser buscada em dois níveis: - o dos 

recursos naturais, preservando, conservando e recuperando o ambiente da Região 
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através de ações educativas da população e o dos recursos humanos, garantindo a 

capacitação físico-mental e a habilitação das pessoas para o desfrute das 

oportunidades. 

Essas previsões podem nortear nossas ações presentes e, para tanto, foi 

necessário representar os cenários presentes com base em conjunto coerente de 

informações sócio - econômicas em relação às variáveis do desenvolvimento 

metropolitano. 

O esforço do conhecimento e avaliação de fenômeno da crescente conturbação 

da Zona Leste de São Paulo, exige múltiplos estudos, que abrangeriam desde a 

constituição de blocos hegemônicos mundiais, os relançamentos internacionais e a 

transnacionalização da economia, até a dinâmica sócio-econômica regional, seus 

sistemas institucional e participativo, sua organização territorial e seus sistemas de 

infra-estrutura urbana e de serviços. 

O Distrito Parque do Carmo da região da Subprefeitura de Itaquera apresenta 

uma população que gira em torno de 63 mil habitantes, contingentes que tem exigido 

um vigoroso investimento em termos de educação. 

 

4.7 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 

Referenciais Sociais 

É certo que a educação por si só não gera emprego, mas constitui-se num 

instrumento imprescindível para manter o trabalhador empregado, além de favorecer 

sua inserção social no mundo da produção. Segundo a Prof.ª Maria Helena Guimarães 

de Castro, Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, “no atual contexto de 

globalização das relações econômicas, políticas e culturais e de acelerada mudança da 

base tecnológica e do processo produtivo, a educação tornou-se um vetor estratégico 

para o desenvolvimento sustentável e eqüitativo. De fato, já é amplamente aceita hoje a 

idéia de que a educação se transformou na maior vantagem comparativa dos países e 
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das empresas para enfrentar a competitividade internacional. Além disso, o grau de 

escolaridade constitui-se um dos principais fatores que determinam o nível de 

empregabilidade dos indivíduos.” É preciso pois, segundo Maria Helena  “promover a 

expansão e melhoria da qualidade do ensino ofertado, sem o que deve ser impossível 

atender à demanda de recursos humanos cada vez mais qualificados para acompanhar 

as mudanças em curso.” 

 

Referenciais Ético-Políticos 

 

A identidade ético–política que a Associação Educacional Paschoal Dantas e 

a instituição por ela mantida propõem, particularmente na formação profissional de seus 

alunos, deve refletir-se nos valores e nas atitudes que posicionam a comunidade 

acadêmica no contexto da sociedade. A Associação Educacional Paschoal Dantas e 

a instituição por ela mantida têm o compromisso de desenvolver um processo de 

produção de conhecimento que possibilite ao sujeito atuar na sociedade, 

compreendendo e levando a efeito o seu papel social. Essa identidade se manifesta, no 

caso do ensino, na forma como este é proposto (sempre relacionado com as outras 

dimensões que envolve), nos modelos de relação entre as pessoas e destas com o 

conhecimento, ou seja, no modo como são assimilados os valores democráticos e os 

conceitos de cidadania, de avaliação e de liberdade na formação de um indivíduo 

crítico, capaz de compreender o contexto histórico-cultural, de dar respostas às 

demandas sociais e de ser um agente de transformação na sociedade. O que se 

valoriza nas pessoas são as ações, sendo o conteúdo de valorização, não de ordem 

teórica, mas de ordem prática. Logo, o ético reside no âmbito das práticas humanas. 

Os referenciais ético-políticos devem embasar, pois, o planejamento e a ação 

institucionais. Assim, na Faculdade Paschoal Dantas, esses referenciais são: 

. Respeito à pessoa enquanto indivíduo, cidadão e membro da Instituição, e enquanto 

parte integrante das comunidades interna e externa; 

. O respeito à diversidade do pensamento assegurando a convivência na diversidade; 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/


 
 

 
 

 

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza nº. 495 CEP: -0270-000 São Paulo - SP 

Fone: (11) 2741.5100 -  http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/ 
 

28 

. O compromisso com a missão e os objetivos da Faculdade Paschoal Dantas, 

privilegiando-os em detrimento de interesses particulares individuais ou de grupos; 

. A convivência na diversidade, de tal modo que sejam respeitadas as diferenças, tendo 

presentes as divergências; 

. A busca da inovação científico-tecnológica e cultural, de forma criativa, competente e 

crítica, nos contextos regional e internacional; 

. A construção de novos conhecimentos científicos, que respondam às demandas 

sociais, reafirmando o compromisso com a comunidade e, ao mesmo tempo, garantindo 

a necessária autonomia no exercício de sua função; 

. A busca constante da qualificação institucional, que permita inovar sempre, por meio 

dos recursos humanos, dos programas, das ações e da estrutura organizacional, não 

perdendo de vista sua identidade e seu caráter regional e comunitário. 

 

Observados esses referenciais, a credibilidade e a confiabilidade emergem como 

marcas da Instituição enquanto presença indispensável no processo de 

desenvolvimento sustentado no conhecimento. 

 

Referenciais epistemológicos, educacionais e técnicos. 

Uma IES que leva em conta o cenário político, sócio-cultural, econômico, 

científico e educacional que se projeta para os próximos tempos – cenário este que tem 

servido de ponto de referência ao Planejamento do Desenvolvimento Institucional da 

Faculdade Paschoal Dantas, tem de estar atenta aos paradigmas da ciência 

contemporânea e neles procurar sustentar seu projeto pedagógico. Nesse sentido, a 

ação educacional da Faculdade Paschoal Dantas tem de ter presente o fato de que, 

embora o objetivo da ciência continue sendo o de tornar inteligível o mundo, construindo 

um conhecimento sistemático (metódico) da realidade, hoje, a ciência se constrói sobre 

a procura crítica da verdade, sobre o contínuo questionamento das teorias e dos 

processos de investigação.  
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Não é mais o critério da verdade que confere ao conhecimento o estatuto de científico, 

cabendo à ciência auferir confiabilidade no controle e na avaliação crítica do método de 

investigação.  

Na concepção contemporânea da ciência, portanto, é preciso evitar, em nome de 

uma única teoria da realidade, deixar de analisar e confrontar outros enfoques teóricos e 

de observar a própria realidade. O referencial teórico-técnico tem de estar em constante 

revisão e recriação, procurando definir criticamente, para cada ramo da ciência, que 

métodos são mais confiáveis e pertinentes ao seu objeto de estudo, quais proporcionam 

melhores condições de crítica sistemática e objetiva desenvolvida pela comunidade 

científica. 

Se, epistemologicamente, a opção da Associação Educacional Paschoal 

Dantas e da instituição por ela mantida recai sobre esse novo paradigma científico, as 

atividades de ensino – inseridas nos projetos pedagógicos de seus cursos – têm de 

estar em consonância com ele. Isto equivale a dizer que traçar objetivos de ensino não 

pode mais equivaler a objetivar conteúdos (característica própria da pedagogia 

tradicional e da ciência dogmática); consiste antes em identificar situações-problema 

com as quais o aluno deverá lidar, para o que deverá acessar, sistematizar 

(selecionando, descrevendo, analisando, sintetizando, etc.) e utilizar os conhecimentos 

disponíveis e necessários. 

Dentro dessa ótica, o foco de ensinar de desloca-se para as relações do aprendiz 

com a situação-problema, ou seja, para as competências de descrevê-la, analisá-la e 

interpretá-la à luz dos conhecimentos necessários e disponíveis, sistematizando-os, ou 

ainda, quando for o caso, questionando-os, tornando-os eles próprios uma situação-

problema.  

Fundem-se assim, no ensino, o processo científico e o pedagógico: uma pedagogia que, 

fundamentada no processo científico, traduz-se essencialmente pelo ato de facilitar, de 

criar condições para que o aluno aprenda a produzir conhecimento científico. 

            Alem disso, a Associação Educacional Paschoal Dantas identifica-se por 

um caráter regional comprometido com o desenvolvimento científico, econômico, 
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profissional, social e cultural da Zona Leste de São Paulo, compromisso ratificado em 

todas iniciativas de ensino, pesquisa e extensão. 

            Possui como missão o servir à comunidade provendo conhecimento e 

gerando recursos importantes para o desenvolvimento científico, econômico, 

profissional, social e cultural da Zona Leste de São Paulo, buscando contribuir 

sempre para o bem-estar da sociedade, de modo a participar no esforço pela 

melhoria da qualidade de vida, defendendo a expressão e o cumprimento da 

verdade. 

 

5. OBJETIVOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade Paschoal Dantas, como instituição educacional, de formação e 

aperfeiçoamento de recursos humanos pela promoção do Ensino, da Pesquisa e da 

Extensão, dispõe-se a produzir, acumular, sistematizar e disseminar conhecimentos e 

cultura, em todas as áreas, formas e níveis. Em função dessa concepção, concentra 

esforços para contribuir na formação integral do indivíduo, despertando-lhe o senso 

crítico, o critério ético e a capacidade de julgar e agir corretamente; formando cidadãos 

conscientes, capacitados para a vida profissional e cívica, conforme as exigências da 

sociedade moderna. 

 

 

Descrição dos objetivos gerais da instituição 

 

A proposta de Regimento da Faculdade Paschoal Dantas explicita com clareza o 

objetivo de ministrar o Ensino Superior, estimular a pesquisa em todos os campos da 

ciência e, através da extensão cultural, prestar serviços à comunidade. Como dispõe 

sua proposta de Regimento, a Faculdade Paschoal Dantas  tem como objetivos: 
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I – Contribuir na formação de profissionais e especialistas nas diferentes áreas de 

conhecimento, habilitando-os para inserção nos setores profissionais e para 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira; 

 

II - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

 

III - proporcionar ao estudante condições e meios para uma educação integral, o que 

inclui os valores humanos, cristãos, científicos e tecnológicos, conquistas da tradição e 

da modernidade, pelos quais devem se pautar os atos de seus dirigentes e professores, 

sobretudo na aplicação correta e rigorosa dos preceitos legais e regimentais; 

 

IV - incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio; 

 

V - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, que 

constituem patrimônio da humanidade, e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade; 

 

VII - estabelecer com ela uma relação de reciprocidade; 

 

VIII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição; 
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IX - manter relações com estabelecimentos congêneres e instituições de pesquisa, tanto 

públicas como particulares, nacionais e internacionais, para intercâmbio de idéias; 

 

X - desenvolver, estimular e difundir as ciências, as artes e a tecnologia através da 

educação a distância.  

 

Metas previstas 

 

Considerando a visão institucionalmente estabelecida, buscando assegurar o 

cumprimento de nossos princípios fundamentais e ocupar adequada e racionalmente 

nossas estruturas de funcionamento, para consolidação da Instituição como centro de 

ciência e da cultura, foram estabelecidas as seguintes metas prioritárias: 

 

* Defender o compromisso com a democracia, a educação e a justiça social, 

incrementando a sua inserção social e articulando-se no espaço local e global.  

 

* Promover a melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a qualificação formal e 

social dos indivíduos, proporcionando o desenvolvimento de ações político-acadêmicas 

e administrativas pertinentes à sua missão.  

 

* Ampliar as fronteiras e a diversidade do conhecimento, atualizar a sociedade e 

modificar a própria faculdade, integrando, de forma pertinente, as ações de ensino, 

pesquisa e extensão.  

 

* Adotar uma sistemática de avaliação e acompanhamento contínuos das ações que 

configuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e critérios compatíveis com o 

cumprimento de sua missão.  
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* Garantir a qualidade do cumprimento de suas ações, modernizando os 

processos de trabalho e adequando a estrutura organizacional de recursos humanos, 

físicos, gerenciais e tecnológicos às exigências de sua missão acadêmica, técnica e 

administrativa. 

 

Para atingir os objetivos e as metas definidos foram estabelecidas as 

estratégias e ações a seguir: 

 

Estratégias Ações 

Implantar programa de qualificação do 

corpo docente e da equipe técnico-

administrativa. 

Incentivar a formação acadêmica. 

Incentivar a formação administrativa 

capacitando os profissionais para a 

realização das atividades diárias. 

Desenvolver trabalhos interdisciplinares 

de extensão junto à comunidade. 

Implantar e implementar a política de 

extensão. 

Estabelecer os programas de parcerias e 

convênios. 

Ampliar e desenvolver contatos nacionais e 

internacionais. 

Desenvolver programa de captação de 

recursos para garantir os padrões de 

qualidade. 

Definir política de captação de recursos. 

Manter contato com instituições 

potencialmente parceiras.  

Aumentar a infra-estrutura disponível. Ampliar os recursos infra-estruturais 

disponíveis para qualificar os espaços 

destinados ao ensino superior. 

Definir e desenhar os processos 

operacionais, tanto acadêmicos como 

administrativos. 

Discussão, análise e levantamento dos 

processos acadêmicos e administrativos 

ideais para a Instituição.  

Desenvolver solução integrada para os 

sistemas de informação. 

Implantar sistema integrado de 

administração. 

Desenvolvimento do sistema de 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/


 
 

 
 

 

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza nº. 495 CEP: -0270-000 São Paulo - SP 

Fone: (11) 2741.5100 -  http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/ 
 

34 

gerenciamento acadêmico. 

Compra e implantação do sistema de 

logística.  

Manter atualizado o acervo da biblioteca.  Aquisição dos recursos bibliográficos 

necessários para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 

 

 

Ações propostas 

 

1. estruturar Cursos de graduação, visando a atuação integrada, a interdisciplinaridade 

e a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão; 

 

2. intensificar os programas de qualificação do pessoal docente através de cursos de 

aperfeiçoamento e especialização, do mestrado e doutorado, como forma de garantir a 

qualidade e a renovação do ensino e da pesquisa; 

 

3. consolidação do Plano de Carreira, objetivando o incentivo do desenvolvimento 

profissional como forma de ascensão aos diferentes níveis de categoria docente; 

 

4. implementação de Plano de Cargos e Salários, objetivando o incentivo do 

desenvolvimento profissional como forma de ascensão aos diferentes níveis do corpo 

técnico-administrativo; 

 

5. adequar a Biblioteca às necessidades do ensino, pesquisa e extensão; 

 

6. adequar os laboratórios às necessidades do ensino, pesquisa e extensão; 
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7. equipar adequadamente os órgãos de Coordenação nas  áreas de graduação, pós-

graduação, pesquisa e extensão; 

 

8. implementar núcleos de acompanhamento de egressos; 

 

9. consolidar o Programa de Iniciação Científica; 

 

10. incrementar os programas de prestação de serviços à comunidade, e de extensão, 

através da divulgação dos resultados do ensino e das pesquisas desenvolvidos, e da 

promoção de cursos de reciclagem dos diferentes segmentos profissionais; 

 

11. incentivar a participação do Pessoal Discente,  Docente e Técnico-Administrativo no 

desenvolvimento da Faculdade Paschoal Dantas . 

 

12. Implementar  o Programa de Avaliação Institucional; 

 

13. incrementar os programas de prestação de serviços à comunidade, e de extensão, 

através da divulgação dos resultados do ensino e das pesquisas desenvolvidos, e da 

promoção de cursos de reciclagem dos diferentes segmentos profissionais. 

 

6. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

 

1-Ato Legal de Reconhecimento:  

PORTARIA Normativa Nº 565, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014 

Número de vagas:  100 

 

Matutino: 30 vagas 

Vespertino: 30 vagas 

Noturno: 40 vagas 
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Carga Horária Total:  1754 horas / relógio 

 

Regime de matrícula: Semestral 

 

Regime de Curso:  Seriado 

 

Oferecimento das Disciplinas: Semestral 

 

Turnos de Funcionamento: Matutino, Vespertino e Noturno 

      

Prazo de Integração:   Mínimo: 2 anos 

    

7. PRESSUPOSTOS BÁSICOS E CONCEITUAIS 

 

7.1 – A LEI Nº 9394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, conferiu parâmetros importantes para o ensino superior. 

A reflexão sobre o ensino superior na nova lei deve se orientar para as 

possibilidades que ela abre para a transformação do sistema e deve se dirigir no 

sentido de apresentar propostas concretas para elaboração das medidas que poderão 

ser adotadas. 

Essa tarefa, que é de importância crucial, implica numa análise dos 

problemas que o ensino superior está enfrentando e precisa incluir concepções 

definidas e claras sobre o rumo que se deve tomar. Parte-se, portanto, de algumas 

considerações gerais. 

As funções mais importantes e melhor remuneradas do mercado de trabalho, 

assim como os acessos às melhores posições sociais, dependem, cada vez mais, do 

domínio de conhecimentos que são fornecidos pelas instituições de ensino superior 

(IES). Essas instituições deixaram de ser destinadas à formação de pequenas elites 
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para se transformarem em instrumentos de ascensão ou conservação de posição 

social para segmentos cada vez mais amplos da população. 

Por isso, deve-se orientar de forma a prever e permitir o atendimento dessa 

demanda crescente, produzindo profissionais habilitados e competentes para atuar no 

mercado de trabalho. 

A complexidade de proporcionar um ensino de qualidade, através de novos 

projetos pedagógicos, não permite uma solução simplista, em curto prazo. É preciso 

promover um criterioso processo de incentivos e controles, que permita a 

sobrevivência digna da instituição de ensino que oferece uma formação adequada e 

uma opção pedagógica válida. 

Além disso, com o progresso do conhecimento científico, alterou-se a própria 

concepção de educação superior. Não se trata mais de transmitir um saber já 

constituído, que poderá ser rapidamente ultrapassado, mas de fornecer o domínio dos 

instrumentos fundamentais para produzir novos conhecimentos. 

Isso se torna necessário porque o exercício de toda a ocupação intelectual e 

científica passa a exigir constante atualização e aperfeiçoamento. Dessa forma, a IES 

deve permear o ensino de graduação e programas de pós-graduação em nível de “lato 

sensu e stricto sensu”, pesquisa e extensão, que necessitam serem desenvolvidos. 

 

7.2. ENSINO SUPERIOR – EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI 

 

“ENSINAR, UMA ARTE E UMA CIÊNCIA”. 

 

(Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século 

XXI) 

 

O ensino superior é, em qualquer sociedade, um dos motores do 

desenvolvimento sustentável ampliado e ao mesmo tempo um dos pólos da educação 

ao longo de toda a vida. É, simultaneamente, depositário, criador de conhecimentos e 
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o instrumento principal de transmissão da experiência cultural e científica, acumulada 

pela humanidade. 

No mundo atual, os recursos cognitivos tornam-se cada vez mais importantes 

do que os recursos materiais, assim a importância do ensino superior e das suas 

instituições serão cada vez maior. Devido à inovação e ao desenvolvimento da 

tecnologia da informação, as economias exigirão cada vez mais profissionais 

competentes e habilitados com estudos de nível superior. 

Por toda a parte, os estabelecimentos de ensino superior são pressionados a 

abrir suas portas a um maior número de candidatos. Em escala mundial, as inscrições 

mais que duplicaram em vinte anos, passando de vinte e oito milhões de estudantes 

em 1970, para mais de sessenta milhões atualmente. E, contudo, continuam a 

subsistir desigualdades consideráveis tanto no acesso quanto na qualidade do ensino, 

da pesquisa e da extensão. 

Numa grande parte do mundo em desenvolvimento o ensino superior está em 

crise há cerca de dez anos. As políticas de ajustamento estrutural e a instabilidade 

política oneraram o orçamento dos estabelecimentos de ensino. O desemprego dos 

diplomados arruinou a confiança depositada no ensino superior. 

Numa época em que o volume de conhecimentos e de informações passa por 

um crescimento exponencial, e espera-se que as instituições de ensino superior 

satisfaçam as necessidades educativas de um público mais numeroso e variado, 

adquire cada vez mais importância, a qualidade de formação dada aos professores e 

de ensino prestadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES). 

O elenco das disciplinas e a matriz curricular podem não corresponder às 

necessidades do mercado de trabalho e as instituições que obtém melhores 

resultados são as que souberem incrementar, com flexibilidade e coordenação, 

aprendizagens, metodologias e avaliações que transcendem os limites das disciplinas, 

que é o Projeto Pedagógico. 

A preocupação com a flexibilidade obriga a preservar, sempre que possível, o 

caráter pluridimensional do ensino superior a fim de assegurar aos diplomados uma 
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preparação adequada à entrada no mercado de trabalho. 

 

Questiona-se: 

 

O que seria um bom curso de graduação? 

O que fazer para ser uma boa escola e formar bons profissionais? 

 

A MELHOR ESCOLA É AQUELA QUE VAI FORMAR O FUTURO PRESENTE 

 

É aquela que direciona o estudante, desde o início de sua vida acadêmica, a 

resolver problemas simulando a realidade, e para a fundamentação, são encaixadas 

as disciplinas básicas e humanísticas. A informação científica e técnica são 

apresentadas dentro de um contexto, nada a ver com decorar, esquecido no dia 

seguinte ao da prova, pois todo o dia é dia de se prestar contas do saber. 

A boa escola é aquela em que os professores, transformados em tutores 

administram a aquisição do conhecimento e são habilitados a separar o efêmero do 

essencial. É também oferecer ao aluno experiências práticas, inundando-o de 

realidade, convidando-o cedo a lidar com os problemas profissionais do dia a dia (que 

ele, professor, vivencia ou deveria vivenciar, na sua prática profissional). 

 

8. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

O Curso preocupa-se na formação de um cidadão criativo, inovador, líder, ético, 

capaz de reunir e transferir recursos, conceitos fundamentados e de procedimentos, e 

para tomar decisões que lhe permitam criar suas próprias saídas aos desafios 

enfrentados. Só assim o profissional estará sendo formado para a atuação nas 

Instituições de Ensino, como gestor de sua prática profissional. 

Tanto os professores como alunos serão estimulados a utilizarem como 

recursos para o projeto pedagógico o ensino a partir de artigos científicos, seguindo 
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desde o primeiro semestre, regras metodológicas, fornecendo assim, conteúdo 

atualizado e de qualidade, estimulando o aluno à produção científica, bem como a 

publicação dos artigos produzidos. 

Os professores deverão também organizar sua disciplina seguindo princípios da 

interdisciplinaridade, métodos de ensino a partir do discurso dialógico, 

contextualizado, com processos incidentes, realizando as aulas a partir da integração 

dos alunos, evitando ao máximo aulas monótonas, onde o aluno torna-se passivo.  

A realização de um trabalho de conclusão de disciplina, seguindo os modelos 

de avaliação dos programas de pós-graduação estimulará o aluno a produzir 

conhecimento ao longo do tempo, bem como desenvolver um raciocínio lógico em 

relação ao conteúdo da disciplina e observar, questionar e verificar sua aplicabilidade. 

 

Os artigos poderão ser usados para diversos fins: 

 

1- relação do conteúdo teórico com sua aplicabilidade; 

2- material para realização de avaliações dos conteúdos das disciplinas; 

3- trabalhos de conclusão de disciplina; 

4- trabalhos em grupo e 

5- fóruns de discussão em sala de aula. 

 

Os sistemas de avaliação devem contemplar as diretrizes curriculares do curso 

Tecnológico em GASTRONOMIA segundo o parecer e legislação vigente no país 

direcionado para os cursos tecnológicos. Fica a escolha do professor responsável pela 

disciplina estruturar a forma de avaliação. 

Em todas as disciplinas os professores serão orientados a formar os discentes 

no que diz respeito à lidar com cliente, equipe e outros profissionais, estimulando o 

aluno a desenvolver atitude e postura profissional. 

O projeto pedagógico de cada disciplina deverá ser revisto ao final de cada 

semestre, assim após reuniões de professores o mesmo deverá ser atualizado e 
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considerar os devidos apontamentos (positivos e negativos) do semestre que se 

encerrou. 

O processo de formação deve transformar os saberes, vivências e experiências 

e não a oferta de instrumental técnico a ser utilizado. A aprendizagem e as dimensões 

do educador e do educando devem integrar experiências e identidades profissionais, 

dentro da construção do saber em função dos conteúdos científicos e éticos. 

A formação não pode ser produto terminal, o professor não é o detentor do 

saber, assim a dualidade docente – discente constituem a complexa construção de 

conhecimentos baseada na diversidade inscrita em um tempo mais longo do que a 

vivência universitária. 

O curso forma profissionais da Gastronomia generalistas, críticos e reflexivos. 

Estes profissionais detentores de conhecimentos aprofundados em técnicas de 

preparações de alimentos; Para este fim o aluno conhece, diversos tipos de cozinhas 

internacionais, tem uma visão no planejamento e dimensionamento físicos, na 

administração de restaurantes, confecção de cardápios para todos os públicos, 

higiene e manipulação de alimentos e bases da nutrição. 

 

O aluno também terá conhecimentos que lhe irão formar a base para lecionar 

disciplinas da área nas Instituições de Ensino. 

O diferencial do curso está postado na formação do profissional de 

Gastronomia para trabalhar em restaurantes, bares, hotéis, resorts, dentre outros. 

O projeto pedagógico prevê, ainda, a formação de profissionais detentores de 

visão crítica e empreendedora em um processo de desenvolvimento na abertura de 

um negócio na área de alimentos. 

 Os conteúdos devem contemplar desde o histórico da alimentação até 

técnicas e habilidades práticas em todos os setores de alimentação. 

 

Vale ressaltar, especialmente quanto à questão da formação cientifica, a 

inclusão de conteúdos relativos ao processo de produção do conhecimento, sua 
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natureza e os elementos básicos do método cientifico, tipos de pesquisa e sua 

aplicação á resolução de questões alimentares. Assim, pretende-se fornecer aos 

estudantes os subsídios e os horizontes que favoreçam a construção de um estado de 

espírito voltado para a busca da verdade cientifica, sem comprometimento da ética. 

Este espírito de construção do conhecimento também estará presente na 

realização pedagógica das disciplinas do currículo pleno, tendo em vista que o corpo 

docente indicado para atuar no curso deverá ser estruturado por elevada proporção 

em experiências práticas, sem exceção, envolvidos em pesquisa relacionada com a 

área alimentar. A esse corpo docente pretende-se estimular uma atuação integrada ás 

instituições de ensino e pesquisa através da realização de acordos de mútua 

cooperação acadêmica, especialmente aquelas que possuam programas de educação 

continuada e de pós-graduação.  

 

9.OBJETIVOS DO CURSO 

 

Como define os objetivos das Diretrizes Curriculares o curso permite que os 

componentes curriculares sejam propostos para a construção de um perfil acadêmico 

e profissional com competências, habilidades e conteúdos, dentro de perspectivas e 

abordagens contemporâneas de formação pertinentes e compatíveis com referencias 

nacionais e internacionais, capazes de atuar com qualidade, eficiência e 

resolutividade, em instituições na área de alimentação. 

A formação do Tecnólogo em Gastronomia da Faculdade Paschoal Dantas tem 

por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos adquiridos para o exercício das 

seguintes competências e habilidades gerais: 

1. Tomada de Decisões – os tecnólogos em Gastronomia devem ter 

capacidade de tomar decisões, visando ao uso apropriado, eficácia e 

custo-efetividade, da força de trabalho, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas e de avaliar, sistematizar e decidir as 

condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 
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2. Comunicação – os tecnólogos em Gastronomia devem manter a 

integridade das informações confiadas, na interação com outros 

profissionais e equipe. Envolve comunicação verbal, não-verbal e 

habilidades de escrita e leitura; o domínio do inglês instrumental e de 

tecnologias de comunicação e informação. Ter relacionamentos 

interpessoais; 

3. Liderança – os tecnólogos em Gastronomia devem, no trabalho em 

equipe interpessoal, estar aptos a assumirem posições de liderança, 

sempre tendo em vista o bem estar da clientela. A liderança envolve 

compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento de forma eficaz e efetiva; 

4. Planejamento, Supervisão e Gerenciamento – os tecnólogos em 

Gastronomia devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos 

recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que 

devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, 

empregadores ou lideranças de equipe. 

5. Educação permanente – os tecnólogos em Gastronomia devem ser 

capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto 

na sua prática e de ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação e o treinamento das futuras gerações de profissionais, mas 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os 

futuros profissionais e os profissionais de serviços, inclusive, 

estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a 

formação e a cooperação por meio de redes nacionais e 

internacionais. 
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10. PERFIL DO PROFISSIONAL  

 

 Compete ao Profissional de Gastronomia coordenar, planejar, programar, 

supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, 

planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, 

realizar treinamentos especializados, participar de equipes interdisciplinares e elaborar 

informes técnicos, científicos e pedagógicos. 

 

 

11. MERCADO DE TRABALHO 

 

O profissional tecnólogo em Gastronomia poderá trabalhar nos seguintes 

locais: 

- Hospitais; 

- Restaurantes Comerciais; 

- Hotéis; 

- Motéis; 

- Catering Aéreo; 

- Bares/Pubs; 

- Padarias e Afins; 

- Assessoria e Consultoria;  

- Cursos Profissionalizantes em Gastronomia; 

 

 

12.  PROJETO PEDAGÓGICO 

 

A concepção de um projeto pedagógico considera a formação técnico-

científica, onde a aquisição do saber está situada no vértice dos preceitos que regem 

a educação e é um conjunto de princípios e normas que guardam entre si uma relação 
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necessária de coerência, conexão e dependência. O que nos leva a afirmar que a 

interpretação e a implementação do projeto pedagógico não podem ser feitas 

isoladamente, mas hão de ser extraídas de dentro do sistema educacional, 

construídas e informadas pelas normas e princípios impressos no regimento. 

As normas educacionais devem harmonizar-se com os princípios entre si. 

Essa harmonização é que dá coerência ou subsistência ao projeto pedagógico. Com 

efeito, não é o projeto pedagógico uma somatória de regras avulsas, ou mera 

concatenação de fórmulas articuladas entre si. 

O projeto pedagógico em si, só é letra no papel, se não houver um corpo 

docente estimulado, com vontade e determinação de executá-lo por melhor que seja, 

não dará frutos. 

A elaboração do projeto pedagógico de um curso requer a assessoria de um 

pedagogo que domine e conheça a área do conhecimento em questão ou do 

profissional dessa área que conheça educação, para que, após delinear o perfil do 

formando, conceba a estrutura curricular. A grade deve ser conseqüência do Projeto 

Pedagógico. 

Esse é o caminho para se pensar e planejar o curso superior com propostas 

definidas, deixando de ser mero somatório de disciplinas que, muitas vezes disputam 

espaços e importâncias, atritam-se e antagonizam-se. 

É preciso que haja sincronização interdisciplinar em tempo e espaço. O 

ementário de cada núcleo e módulo deve ser concebido de forma a abordar o 

conteúdo do mesmo, objetivando a formação do perfil profissional proposto. Portanto, 

no planejamento da disciplina deve estar contido e especificado do que se trata o 

módulo, como será enfocado, apresentado e abordado; a ementa, os objetivos gerais, 

específicos, o conteúdo programático, a metodologia de ensino, a forma de avaliação 

do aprendizado e a bibliografia básica e complementar, considerando o desempenho 

e o desenvolvimento global do aluno. 

No limiar, o Projeto Pedagógico para o Curso tecnólogo em Gastronomia da 

FACULDADE PASCHOAL DANTAS estará totalmente voltado para o ensino integrado 
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buscando a formação de profissionais competentes, conscientes de suas 

responsabilidades, do seu importante papel na sociedade sustentável e para consigo 

próprio. 

O presente projeto pedagógico é uma proposta de trabalho integrado, que 

descreve um conjunto de conhecimentos, habilidades e competências objetivando ser 

uma fonte de treinamento profissional e aperfeiçoamento por toda a vida. 

Com base e de acordo com o disposto na LDB, é relevante considerar que 

realmente existe uma necessidade premente de mudanças na prática do ensino 

superior, para que as instituições possam estar formando nos próximos anos 

profissionais da saúde competentes, humanos, entendendo a sociedade sustentável 

em que vivem, procurando se adaptar como indivíduo e profissional à ocorrência de 

fenômenos sociais e ambientais, num mundo globalizado. 

 

13. EDUCAÇÃO E SOCIEDADE: CARACTERIZAÇÃO DO QUADRO ATUAL 

SOBRE AS DEMANDAS DA SOCIEDADE POR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO 

DIFERENCIADA. 

 

Nos últimos anos mudanças paradigmáticas nos modelos de produção de 

bens, serviços e conhecimentos têm afetado todos os segmentos de nossa sociedade, 

principalmente no que respeita á forma de transmissão cultural de toda a experiência 

acumulada pelos homens nos últimos séculos, principalmente, pelo advento da 

tecnologia da informação. 

Não basta o acúmulo de informações e a reprodução mecânica de 

procedimentos que a experiência demonstrou serem efetivos para a resolução de 

antigos problemas. É necessário utilizar a tecnologia da informação, desenvolver a 

criatividade, propor inovações, questionar com fundamentos e alcançar a 

competitividade. 

A educação deixou de apresentar uma natureza baseada, exclusivamente, na 

mera reprodução dos conhecimentos acumulados pelas gerações, passando a exigir 
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do processo pedagógico a adoção de uma nova maneira de encarar a informação. Vê-

se a informação como apenas mais uma ferramenta para se criar novo conhecimento, 

no entanto, a educação deve se ocupar em desenvolver todo potencial intelectual 

daqueles que vão gerar novas formas de entendimento e novas soluções para os 

problemas complexos que envolvem esta sociedade em constante mudança e 

desenvolvimento. 

Nesta sociedade, o acesso às tecnologias da informação tornou-se facilitado, 

tendo em vista o consumo acentuado de bens e serviços com elevados padrões de 

qualidade, responsabilidade social e eficiência. Há facilidades de trocas de produtos 

entre nações com a ruptura das fronteiras políticas sociais e comerciais, mas tendo 

sempre em mente a responsabilidade social. Vê-se que as instituições, como o próprio 

Estado, tendem a diminuir suas dimensões, quadros profissionais e oferecimento de 

serviços, tornando-se altamente especializadas em seus segmentos sociais de 

atuação. Tanto o Estado como as populações passam a exercer controle mais 

rigoroso sobre os serviços privatizados e exigindo das empresas uma gestão da 

responsabilidade social. 

Neste contexto, a sociedade abre imensos horizontes para profissionais 

dotados de qualidades que, seguramente, podem ser desenvolvidas e aprimoradas 

por procedimentos pedagógicos sintonizados com esta nova forma de relacionamento 

cultural. Assim, parece ser imprescindível que toda a sociedade e, principalmente, a 

universidade, possa desenvolver ações voltadas para a introdução de novos modelos 

pedagógicos que privilegiem o desenvolvimento da imaginação, criatividade, inovação, 

questionamento, liderança e competitividade. 

Nestes novos modelos devem ser contempladas propostas curriculares 

centradas em ações voltadas para uma educação generalista, baseada em preceitos 

éticos sustentáveis e capazes de formar cidadãos com visão crítica e reflexiva, com as 

devidas competências e habilidades da profissão. 

As ações pedagógicas buscam aproximar os conteúdos, sempre que 

desejável, das áreas exatas, tecnológicas, humanas e biomédicas, para desenvolver 
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nos estudantes uma visão interdisciplinar de sua atuação profissional. Possibilitar o 

exercício de capacidade e habilidades que permitam aos alunos adaptação a novos 

contextos sócio-culturais (responsabilidade social), realização de crítica competente e 

fundamentada e efetiva, manifestação profissional, ética e pedagógica para com a 

sociedade sustentável. Fortalecer as atuações acadêmicas que objetivam a melhora 

da qualidade de vida dos alunos como a sensibilidade artística e cultural, o acesso 

facilitado à tecnologia da informação e material de apoio ao estudo, o provimento de 

condições físicas e ambientais que permitem a manutenção de padrões de saúde 

corporal e mental, como também da integração da comunidade acadêmica com a 

comunidade do entorno da IES através da pesquisa e extensão, lembrando sempre da 

responsabilidade social da IES. 

Desta forma, parece ser adequado adiar a especialização profissional 

prematura, favorecendo uma formação generalizada de amplo espectro e considerar 

caso a caso se a especialização não ocorrerá apenas com a prática e/ou em cursos 

específicos ou com a educação auto dirigida. 

Este novo modelo busca, principalmente, valorizar os métodos de ensino que 

conduzem o aluno a uma atuação ativa na busca da solução dos problemas e 

construção do conhecimento, resultados observados pela aplicação de estratégias 

pedagógicas como as que envolvem os sistemas tutoriais, de iniciação científica, de 

programas de estudos dirigidos e atividades complementares, principalmente a 

transdisciplinaridade. Este estudante torna-se apto para continuar seus estudos por 

toda a vida, dominando procedimentos e recursos de acesso à tecnologia da 

informação e elaborando novas formas de abordagem dos problemas que irá enfrentar 

em sua trajetória profissional e cultural. 

Novas estratégias pedagógicas aplicadas sob a égide destes conceitos 

educacionais, seguramente devem promover uma integração acadêmica com toda a 

sociedade sustentável de forma a obter seu reconhecimento e sua participação. 
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14. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

As Competência e Habilidades gerais e específicas deverão fazer parte 

integrante de todo o projeto pedagógico e planos de ensino específicos para cada 

disciplina. 

Competências Gerais: 

 

-Tomada de Decisões – os tecnólogos em 

Gastronomia devem ter capacidade de tomar 

decisões, visando ao uso apropriado, eficácia e 

custo-efetividade, da força de trabalho, de 

equipamentos, de procedimentos e de práticas e de 

avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas; 

- Comunicação – os tecnólogos em Gastronomia devem manter a 

integridade das informações confiadas, na interação com outros 

profissionais e equipe. Envolve comunicação verbal, não-verbal e 

habilidades de escrita e leitura; o domínio do inglês instrumental e de 

tecnologias de comunicação e informação. Ter relacionamentos 

interpessoais; 

- Liderança – os tecnólogos em Gastronomia devem, no trabalho em 

equipe interpessoal, estar aptos a assumirem posições de liderança, 

sempre tendo em vista o bem estar da clientela. A liderança envolve 

compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento de forma eficaz e efetiva; 

Planejamento, Supervisão e Gerenciamento – os tecnólogos em 

Gastronomia devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos 
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recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que 

devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, 

empregadores ou lideranças de equipe. 

- Educação permanente – os tecnólogos em Gastronomia devem ser 

capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto 

na sua prática e de ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação e o treinamento das futuras gerações de profissionais, mas 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os 

futuros profissionais e os profissionais de serviços, inclusive, 

estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a 

formação e a cooperação por meio de redes nacionais e 

internacionais. 

 

O curso desenvolve conjunto de conteúdos específicos da Gastronomia 

relativos à sua história, técnicas práticas, além de possibilitar ao aluno o conhecimento 

e a vivência da utilização e aprendizado dos recursos próprios da prática da 

Gastronomia. 

As aulas teóricas e práticas, comumente ministradas por um docente, serão 

acompanhadas por turmas de 40 alunos conforme as disponibilidades de espaço de 

nossas salas de aula que já são projetadas para acomodar este número.  

   Os conteúdos relativos aos módulos serão primordialmente ministrados na 

forma de aulas teórico-prática no decorrer dos quatro semestres do curso. O 

seguimento metodológico do processo de ensino-aprendizagem e o projeto 

pedagógico serão norteados por livros, sites oficiais e artigos científicos. 

 As atividades práticas serão desenvolvidas preferencialmente em todas as 

disciplinas cujos conteúdos necessitam da atuação aplicada do aluno para estabelecer 

contato com estruturas, processos e equipamentos essenciais para a facilitação do 

processo ensino e aprendizagem, ou de outras maneiras podendo estar aliadas aos 

programas de extensão e iniciação científica, criando um elo entre pesquisa-ensino-
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extensão. As atividades práticas serão distribuídas de forma gradativa compondo 

percentuais crescentes ao longo do processo de integralização curricular. Entendemos 

que tal distribuição das atividades práticas favorece o estabelecimento progressivo de 

contato com conteúdos da área, aumento da adesão e participação nos conteúdos, 

melhorando o rendimento escolar. 

 

15. PLANO CURRICULAR 

 

Um curso Tecnólogo em Gastronomia deve fornecer os conhecimentos 

necessários para a aquisição das competências relatadas anteriormente, ao mesmo 

tempo em que seja rápido e coloque o profissional de qualidade no mercado para 

competir. De acordo com as mudanças educacionais ocorridas no Brasil na última 

década, não podendo deixar de enfatizar também a influência do ensino médio, 

naqueles alunos que são recebidos nas escolas de 3o grau, faz-se necessário um 

Projeto Pedagógico que contemple as diretrizes curriculares conforme as normas da 

LDB. 

Além deste módulo, a matriz curricular compõe disciplinas semestrais, 

perfazendo um total de 4 semestres. Esta composição curricular está direcionada para 

responder as necessidades de ensino, conhecimentos gerais e aprendizagem dos 

alunos, integrando conteúdos específicos e construindo um conhecimento 

interdisciplinar. 

O profissional Gastrônomo, que é formado hoje, necessita de um 

conhecimento profundo no que se refere à sua área de atuação, dinamismo e 

eficiência na forma de trabalhar e aquisição de competências que o coloquem à frente 

no mercado de trabalho.  

Na nova perspectiva de estrutura curricular, faz-se necessário a inserção de 

conteúdos atuais que contemplem a visão do profissional de Gastronomia, que a 

FACULDADE PASCHOAL DANTAS visa formar.  

O auto-desenvolvimento e questões no tocante a organização pessoal, pró-
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atividades, motivação, gerenciamento de emoções, aprimoramento de senso crítico do 

aluno, capacidade de argumentação, desenvolver de lideranças, desenvolvimento de 

múltiplas inteligências, de identidade pessoal, reflexão sobre a identidade profissional 

e o reconhecimento do papel social do profissional de Gastronomia. 

 

16. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

1º SEMESTRE                                                                              CARGA HORÁRIA 

Relações Étnicas Raciais e Profissionais 36h 

Fundamentos da Gestão Administrativa de Unidades Alimentares 72h 

Nutrição Aplicada a Gastronomia 54h 

Fundamentos de Higiene e Microbiologia  72h 

Gastronomia e Linguagem 20h 

Elementos de Cálculos em Gastronomia 36h 

Técnicas e práticas culinárias I 72h 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 40h 

TOTAL DE HORAS DO SEMESTRE                                                       402h 

 

2º SEMESTRE                                                                           CARGA HORÁRIA 

Confeitaria básica                                                                                    36h 

Cozinha fria: garde manger                                                                     72h 

Gestão de pessoas,equipamentos e utensílios                                         36h 

Panificação                                                                                                36h 

Planejamento físico e ergonomia em Sistemas de alimentação            20h 

Planejamento e organização de cardápios                                               36h 

Técnicas dietéticas aplicadas à Gastronomia: módulo prático               20h 

Técnicas e práticas culinárias II                                                              72h 

Técnicas e práticas do  salão,bar: noções básicas de enologia e 
bebidas em geral; etiqueta e cerimonial             

36h 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES                                                    30h 

TOTAL DE HORAS DO SEMESTRE                                                      394h 

 

3º SEMESTRE                                                                           CARGA HORÁRIA 

Análise sensorial                                                                                     36h 

Culinária asiática                                                                                    20h 
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Culinária contemporânea e de criação                                                   20h 

Culinária das Américas                                                                         20h 

Culinária europeia e mediterrânea                                                        72h 

Culinária do Oriente médio                                                                    20h 

Culinárias clássicas: francesa e italiana                                                72h 

Gestão de matéria prima: controle e garantia                                       36h 

Metodologia da pesquisa                                                                         20h 

Organização de eventos gastronômicos                                                  36h 

Responsabilidade socioambiental                                                          20h 

Trabalho de Conclusão de Curso I                                                         36h 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES                                                    40h 

TOTAL DE HORAS DO SEMESTRE                                                      448h 

 

4º SEMESTRE                                                                           CARGA HORÁRIA 

Culinária brasileira                                                                                 72h 

Desenvolvimento de carreira: Psicologia aplicada                                 36h 

Empreendedorismo em serviços de alimentação                                  36h 

Gestão de técnicas avançadas em manipulação de alimentos              72h 

Libras                                                         36h 

Marketing em serviços de alimentação                                                  36h 

Metodologia da pesquisa                                                                         36h 

Trabalho de Conclusão de Curso II                                                         36h 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GASTRONOMIA                        120h 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES                                                    30h 

TOTAL DE HORAS DO SEMESTRE                                                      510h 
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17. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA  

 

1° SEMESTRE 

 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: Fundamentos da Gestão Administrativa de Unidades 
Alimentares 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 1°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 80h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         1ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra):  

 

EMENTA: 
 
 Introdução à Administração e à Economia.Gestão de Unidade de Alimentação 
e Nutrição. Gestão de recursos materiais e financeiros. Gestão de recursos 
humanos. Gestão de produção: Seleção de fornecedores; Planejamento, 
aquisição, recebimento, estoque e armazenamento de gêneros; Inventário e 
atualização de estoque. Saneamento e segurança em Unidades de 
Alimentação e Nutrição. Refeições transportadas e sistemas de fornecimento 
de refeições.Programa de Alimentação do Trabalhador ( PAT ). Gestão de 
Unidades Institucionais. Gestão de creches e escolas 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1- MASIERO,G. Administração de empresas:teoria e funções com 
exercícios e casos.São Paulo:Atlas,3.ed.rev.e atual.,2012,534p.    
2 – MAXIMIANO,A.C.A. Fundamentos de administração:manual compacto 
para cursos de formação tecnológica e sequenciais. São 
Paulo:Atlas,1.ed.,2004,273p.   
3 – SOBRAL,F.;PECI,A. Administração:teoria e prática no contexto 
brasileiro.São Paulo:Pearson Education do Brasil,2.ed.,2013,611p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1-DUTRA,J.S. Gestão de pessoas:modelo,processos,tendências e 
perspectivas.São Paulo:Atlas,1.ed.,10.reimpr.,2012,210p. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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2- FONSECA,M.T.Tecnologias gerenciais de restaurantes.São Paulo:Editora 
Senac,3.ed.rev.e ampl.,2004,187p. 
3- GUERRIER,Y.Comportamento organizacional em hotéis e 
restaurantes.Tradução Lenke Peres.São Paulo:Futura,2000,329p. 
4-ZANELLA,L.C. Administração de custos em hotelaria.Caxias do 
Sul:Educs,3.ed.,2004,191p. 
5-ZANELLA,L.C.;CÂNDIDO,I.Restaurante:técnicas e processos de 

administração e operação.Caxias do Sul:Educs,2002,322p. 

 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: NUTRIÇÃO APLICADA À GASTRONOMIA 

ANO LETIVO: 2016      SEMESTRE LETIVO: 1°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 60h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         1ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra):  

 

EMENTA:  
 
Conceitos básicos em alimentação e nutrição. Requerimentos nutricionais e 
recomendações nas diferentes idades e estágios fisiológicos. Digestão, 
absorção e transporte de nutrientes. Principais patologias associadas ao 
desequilíbrio dos nutrientes na dieta. Qualidade nutricional dos alimentos. 
Explorar o simbolismo alimentar e as regras da alimentação. Evolução da 
Gastronomia através dos tempos. História da arte na gastronomia. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1 – GIBNEY, M.J. Introdução à Nutrição Humana. Rio de Janeiro. Ed. 
Guanabara Koogan, 2005. 
 
2 - DUKAN, P. Dicionário de dietética e Nutrição. Brasil. Ed Vozes. 
 
3 - PHILIPPI, S. Nutrição e Técnica Dietética. São Paulo. Ed. Manole. 
 
4 – KOBLITZ, M.G.B. Matérias Primas Alimentícias, Composição e Controle 
de Qualidade. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan, 2011. 
 
5 – FRANCO, G. Tabela de Composição Química dos Alimentos. 9ª Ed. São 
Paulo. Ed. Atheneu, 2005. 
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6 – MARZZOCO, A. Bioquímica Básica. 3ª Ed. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara 
Koogan, 2013. 
 
7 – BENDER, A.E. Dicionário de Nutrição e Tecnologia de Alimentos. 4ª 
Ed. São Paulo. Ed. Roca. 
 
8 – DUKAN, P. Dicionário de Dietética e de Nutrição. Rio de Janeiro. Ed. 
Vozes, 2005. 
 
9 – KINTON, R. Enciclopédia de Serviços de Alimentação. 1ª Ed. São 
Paulo. Ed. Livraria Varela,1998. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1 – HAZELWOOD, D. Manual de Higiene para Manipuladores de Alimentos. 
São Paulo. Ed. Livraria Varela, 1994. 
 
2 – GERMANO, P.M.L. Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos. 2ª Ed. São 
Paulo. Ed. Livraria Varela, 2001. 
 
3 – GOMES, C. Legislação de Alimentos e Bebidas. 3ª Ed. Viçosa. Ed. UFU, 
2011. 
 
4 – FERREIRA, S.M.R. Controle de Qualidade em Sistemas de Alimentação 
Coletiva. São Paulo. Ed. Livraria Varela, 2002. 
 
5 - TUCHERMAN, I., Gastronomia, Cultura e Mídia: o longo percurso “Você é o 

que você co”, Revista FAMECOS, Porto Alegre, v. 17, n.3, p.314-323, set-dez, 

2010   

 
6 – SILVA, S.M.C.S. Cardápio: guia prático para a elaboração. São Paulo. Ed. 
Atheneu, 2004. 
 
7 – Segurança Alimentar e Nutricional: trajetória e relatos da construção de 
uma política Nacional. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. Brasília. Ed. MDS, 2008. 
 

GASTRONOMIA 
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DISCIPLINA: RELAÇÕES ÉTNICAS RACIAIS E PROFISSIONAIS 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 1°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         1ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra):  

 
 
EMENTA: 
 
Analisa e trata de conceitos de etnia, raça, diversidade, diferença e identidade 
por meio de aspectos sociais e políticos. Propostas realistas apresentando de 
formas crítica e consciente uma sociedade conflituosa, a partir de estudos 
históricos. Estudo e abrangência em diferentes relações profissionais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
CHIAVENATO, Julio Jose. O Negro no Brasil. 1ª Ed. São Paulo: Ed. Cortez, 
2012, 240p. 
 
MATTAR NETO, João Augusto. Filosofia e ética na administração. 1ª Ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva, 2004.  
 
 
 NALINI, J.R. Ética Geral e Profissional. 10ª Ed. São Paulo. Ed. RT, 2013. 
 
 SÁ, A.L. Ética Profissional. 7ª Ed. São Paulo. Ed. Atlas, 2007. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1 – BLANCHARD, K. O Poder da Administração Ética. 4ª Ed. Rio de Janeiro. 
Ed. Record, 2004. 
 
2 - CAMARGO, M. Fundamentos de Ética Geral e Profissional. 2ª Ed. São 
Paulo. Ed Vozes, 2001. 
 
3 – FILHO, C.F.S.  Ética Responsabilidade Social e Governança  
Corporativa. Campinas. Ed. Alínea, 2008 
 
4 – HABERMAS, J. A Ética da Discussão e a Questão da Verdade. São 
Paulo. Ed. Martins Fontes, 2004. 
 
5 – VALLS, Á.L.M. O que é ética. 9ª Ed. São Paulo. Ed. Brasiliense, 2008. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/


 
 

 
 

 

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza nº. 495 CEP: -0270-000 São Paulo - SP 

Fone: (11) 2741.5100 -  http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/ 
 

58 

 
 
 
EMENTA: 
 
Instrumental básico de microbiologia. Técnicas de assepsia e desinfecção por 
agentes químicos e físicos. Bactérias, fungos vírus e protozoários em 
alimentos. Fisiologia e metabolismo microbiano. Microorganismos 
contaminantes em alimentos e suas Consequências. Mecanismos de 
patogenicidade microbiano. Técnicas de amostras. Lavagem das mãos. 
Conceitos de Segurança e Medicina no Trabalho. Conceito de acidente de 
trabalho. Atos e condições inseguras. Investigação e análise de acidentes. 
CIPA E SIPAT. 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
1 - Franco Bernardete D. Gombossy de Melo e Landgraf  Maria.Microbiologia 

dos alimentos. São Paulo. Ed . Atheneu 2007. 
 
2 - Franco Bernardete D. Gombossy de Melo e Landgraf  Maria.Microbiologia 
dos alimentos. São Paulo. Ed . Atheneu 2007. 
 
3 – James Jay. Microbiologia de alimentos. Porto Alegre. Ed.Artmed.2003. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
 Beatriz Alane et al. Práticas de microbiologia. Rio de Janeiro. Guanabara 
Koogan, 2006.  
  
 SALIBA, T. M.; SALIBA, S.C.R. – Legislação de segurança, acidente do 
trabalho e saúde do trabalhador. 7ª. Ed. São Paulo. Ed. LTR, 2010. 
 
 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE HIGIENE E MICROBIOLOGIA 

ANO LETIVO: 2016       SEMESTRE LETIVO: 1°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 80 h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno: (semestre):  1°              TURMA (letra):  
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Barbosa, Heloiza Ramos; Torres, Bayardo Baptista; Furlaneto, Márcia Cristina. 
Microbiologia básica. São Paulo: Atheneu,1998.  
 
Massaguer, Pilar Rodriguez de. Microbiologia dos processos alimentares. 
São Paulo: Varela, 2006.  
 

 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: GASTRONOMIA E LINGUAGEM  

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 1°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 20h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         1ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra):  

 

EMENTA:  
 
Fundamentos e Metodologia na organização de textos inseridos na 
gastronomia. O gastrônomo e os erros mais comuns de escrita na área de 
alimentação. Construção de pesquisas e textos na gastronomia. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1 – FIORIN, José Luiz: SAVIOLL, Francisco Platão. Para entender o texto: 

Leitura e redação. 17. Ed. São Paulo: Ática, 2007, 431p. 

 2 – KOCH, Ingedore G. Villaça. Desvendando os segredos do texto. 7. Ed. 

São Paulo: Cortez, 2011, 168p. 

 3 – SACCONI, Luiz Antonio. Não Erre Mais. 31. ed. São Paulo: Ed. Nova 

Geração, 2011, 411p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

1 – ADAM, Jean – Mitchel; HEIDMANN, Ute; MAINGUENEAU, Dominique. 

Análises textuais e discursivas: Metodologia e aplicação. São Paulo: Cortez, 

2010, 208p. 
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 2 – KOCH, Ingedore G. Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 

13. Ed. São Paulo: Cortez, 2011, 110p. 

 3 – MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português 

instrumental. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2010, 560p. 

 4 – MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 9. Ed. São Paulo: 

Atlas, 2010, 442p. 

 5 – TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática Ensino Plural. 5. Ed. São Paulo: Ed. 

Cortez, 2011, 240p. 

 

 

 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: ELEMENTOS DE CALCULOS EM GASTRONOMIA 

ANO LETIVO: 2016       SEMESTRE LETIVO: 1º                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         SÉRIE (semestre): 1º               TURMA 
(letra):  

 

EMENTA:  
 
Principais cálculos utilizados no acompanhamento e produção de alimentos. 
Representações matemáticas. Operações básicas de calculo utilizadas na 
gastronomia. Raciocínio dedutivo e indutivo. Aplicação da teoria matemática na 
prática cotidiana da gastronomia. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1- Torre, Francisco de la. Administração hoteleira: parte II: alimentos e bebidas/ 
Francisco de la Torre; {Tradução de Dolores Martin e Rodrigo Corner}. – São 
Paulo, Roca, 2002 
2 – Maricato, Percival – Como montar e administrar bares e restaurantes. 6ªed. 
– São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005 
3 – Marques, J. Albano,1930. Manual de Restaurante e Bar. Rio de Janeiro: 
Thex Ed.,2002. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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1 – Knight, John Baton,1950 – Gestão, planejamento e operação de 
restaurantes. São Paulo: Roca, 2005 
2 – kimura, Alice Yoshiko. Planejamento e administração de custos em 
restaurantes. –São Paulo:livraria Varela, 2003 
3 – Fonseca, Marcelo Tralti. Tecnologias gerenciais de restaurantes. 3ª ed. Ver. 
E amp. São Paulo : Editora Senac, 2004 
4 – Walker, John R.. O restaurante: conceito e operação. 3ª ed. Porto Alegre: 
bookman, 2003 
5 – Powers, Tom. Administraçao no setor de hospitalidade: turismo, hotelaria, 
restaurante. São Paulo: Atlas, 2004 
 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: Técnicas e Práticas culinárias I 

ANO LETIVO: 2016       SEMESTRE LETIVO: 1°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 80h 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                         1ª SÉRIE (semestre):                TURMA:  

 
 
 
 
 
EMENTA :  
 
Preceitos básicos da higiene pessoal, alimentar, de utensílios e ambiental. 
Listar os termos técnicos culinários mais utilizados na gastronomia. Identificar 
as técnicas de pré-preparo dos alimentos de acordo com a Técnica Dietética e 
a legislação vigente, visando também a preservação dos nutrientes.  Detectar 
as transformações físicas e químicas sofridas pelos alimentos durante o 
processo de cocção. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1- TEICHMANN,IONE MENDES Tecnologia culinária..Caxias do Sul,RS-
Educs,2009-364p. 
2-SEBBES,MARIANA. Técnicas de Cozinha Profissional. Rio de Janeiro,RJ-
Senac Nacional,2010-360p.   
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3 – BARRETO,RONALDO LOPES PONTES. Passaporte para o Sabor-
Tecnologias para a Elaboração de Cardápios.  São Paulo,SP-Senac,2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1. GOMENSORO, M. Lucia. Pequeno Dicionário de Gastronomia. Brasil: Ed 

Objetiva 
2. PAIOTTI, James. Arte e técnica na cozinha. Brasil: Ed. Varela. 
3. FRANCO, M. Regina Bueno. Aroma e sabor dos alimentos. Brasil: Ed. 

Varela. 
4. INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef Profissional. São Paulo: 

ED. SENAC. 
5. CASAGRANDE, M. Amélia. Cozinha prática de todo dia. 1ª Ed. São Paulo: 

Cia Editora Nacional. 2006 
 
 
 
 

2° SEMESTRE 
 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: Confeitaria Básica 

ANO LETIVO: 2015        SEMESTRE LETIVO: 2°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno2º SÉRIE (semestre):                TURMA (letra):  

 
 
 
 
 

EMENTA 
 
Aprender as receitas de base da confeitaria: massas podres, batidos leves e 
pesados, cremes, caldas, doces, bolos, tortas, decorações, etc.  
Identificar e reconhecer as diferentes matérias primas.  
Identificar materiais e produtos; utensílios e equipamentos: funções e seus 
componentes. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1-SILVA ,AVELINO, Delicia da Confeitaria, São Paulo, SP, 
Melhoramentos,2003. 
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2-MAGNIER,MORENO,MARIANE, Confeitaria, São Paulo,SP, 
Larrousse,2009. 
3-SILVA, AVELINO. Clássicos e light. São Paulo: Ed. Melhoramentos. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1. MANOLE, ED. Tortas – receitas doces e salgadas. São Paulo: Ed. 

Manole. 2005.  
2. SEBESS, MARIANA,G. Técnicas de confeitaria profissional.Brasil: Ed. 

SENAC.2009 
3. ALMEIDA,D.F.O., Padeiro e Confeiteiro, Canoas RS, Ulbra,1998,202p 
4. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO. 

Compêndio Mercosul - Legislação Alimentos eBebidas. São Paulo: ABIA, 
1995. v.1. 

5. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO. 
Compêndio da Legislação de Alimentos. 6. rev.São Paulo: ABIA, 1996. 
v.1e1/A. 

 
 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: Cozinha Fria - Garde Manger 

ANO LETIVO: 2015        SEMESTRE LETIVO: 2°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 80h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         2º SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra):  

 
EMENTA:  Enfatização da utilização básica da cozinha fria e preparação de 
entradas, condimentos e canapés, incluindo: canapés quentes e frias, saladas, 
molhos e relishes, sanduíches, patês e terrines; quente-frio, gelatinas e moldes; 
canapés; guarnições, esculturas e decorações. Prática laboratorial em paralelo. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1- TREVISANI,BRUNA. Saladas e bufês frios. São Paulo: Melhoramentos. 
2-HERZ, MARIA ROSA LACOMBE Saladas – Celeiro. São Paulo: Ed. Nova 
Fronteira.  
3-LAROUSSE. 100% Prazer – SALADAS. São Paulo: LARB. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1. COZINHA MÁGICA. Legumes e verduras. São Paulo: Abril Cultural.  
2. LEAL. Maria Leonor de Macedo Soares. A história da gastronomia. Rio de 

Janeiro: Senac Nacional, 2007.  
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3. FRANCO, Ariovaldo. De caçador a Gourmet:- uma história da gastronomia. 
Rio de Janeiro: SENAC, 2001.  

4. INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef Profissional. São Paulo: 
ED. SENAC. 

5. CASAGRANDE, M. Amélia. Cozinha prática de todo dia. 1ª Ed. São Paulo: 
Cia Editora Nacional. 2006 

 

GASTRONOMIA: 

DISCIPLINA: GESTÃO DE PESSOAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

ANO LETIVO: 2015       SEMESTRE LETIVO: 2°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         2ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra):  

 
EMENTA: Aspectos da gestão dos equipamentos, layout e design do serviço 
de alimentação. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
  
1- MARQUES, J. Albano. Manual de Restaurantes e Bar: Thex, Rio de 
janeiro, 2002, 193p. 
2- SLOAN, Donald. Gastronomia: restaurantes e comportamento do 
consumidor: São Paulo, Manole, 2005, 244p. 
3- REGGIOLLI, Marcia. Planejamento Estratégico de Cardápios para 
Gestão de Negócios em Alimentação: São Paulo, atheneu,2011,390p. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1-MONTEIRO, Renata. Cozinhas Profissionais. Senac, São Paulo, 2013, 
223p. 
2-KNIGHT, Jhon. B. Gestão, Planejamentos e Operação de Restaurantes: 
São Paulo, Roca, 2005, 331p. 
3-DUTRA, J.S. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e 
perspectivas. São Paulo: Atlas, 1.ed., 10.reimpr.,2012,210p. 2- 
FONSECA,M.T.Tecnologias gerenciais de restaurantes. São Paulo: Editora 
Senac, 3.ed.rev.e ampl.2004,187p. 
4-ZANELLA, L.C. CÂNDIDO, Restaurante: técnicas e processos de 
administração e operação. Caxias do Sul: Educs,2002,322p. 
5-CARVALHO, M. C. Controle Sanitário de alimentos. In: GOUVEIA, E. C. 
Nutrição, Saúde e Comunidade. Rio de Janeiro, Revinter, 1999,333p. 
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GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: Panificação 

ANO LETIVO: 2015        SEMESTRE LETIVO: 2º                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno  2º SÉRIE (semestre):                TURMA (letra): 

 
EMENTA:  
 
Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos sobre as habilidades e técnicas 
culinárias aplicadas aos diversos tipos de pães. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1-CANELLA,RAWLS,SANDRA.Pâo:Arte e Ciência. São Paulo, SP. Senac São 
Paulo ,2003 
2-MASSINA,CAMILO. Massas básicas para pão, pizza, doce e macarrão. 
Rio de Janeiro,RJ : Ed. Globo. 
3-JACOB, Heinrich Eduard. Seis mil anos de pão. Brasil: Ed. Nova Alexandria. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1. ALMEIDA,D.F.O., Padeiro e Confeiteiro, Canoas RS, Ulbra,1998,202p. 
2. ARAUJO,M.S., Tecnologiade Panificação, Rio de Janeiro ,RJ, Sesi, 129p. 
3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO. 

Compêndio Mercosul - Legislação Alimentos eBebidas. São Paulo: ABIA, 
1995. v.1. 

4. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO. 
Compêndio da Legislação de Alimentos. 6. rev.São Paulo: ABIA, 1996. 
v.1e1/A. 

5. CANELLA-RAWLS, S. Pão: arte e ciência. 4.ed. rev. São Paulo: Senac , 

2010. 

GASTRONOMIA 
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DISCIPLINA: Planejamento e organização de cardápios 

ANO LETIVO: 2015        SEMESTRE LETIVO: 2º                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         2ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra): 

 

EMENTA 
 
Fornecer uma base necessária para elaborar cardápios de diferentes unidades 
alimentares,especificando materiais,verificação de custos e distribuições para 
diversos tipos de gastronomias. 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1- KNIGHT,J.B.;KOTSCHEVAR,L.H.Gestão,planejamento e operação de 
restaurantes.Tradução: Renata Carvalho Stefani Fonseca;Revisão 
técnica:Marcelo Traldi Fonseca.São Paulo:Rocca,1.ed.,2005,492p.   
2 –   POWERS,T.;BARROWS,C.W.Administração no setor de 
hospitalidade:turismo,hotelaria,restaurante.Tradução:Ailton Bonfim 
Brandão.São Paulo:Atlas,2004,433p. 
3 – WALKER,J.R.;LUNDBERG,D.E.O restaurante:conceito e 

operação.Tradução:Sônia Kahl.Porto Alegre:Bookman,3.ed.,2003,366p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1-.DUTRA,J.S.Gestão de pessoas:modelo,processos,tendências e 
perspectivas.São Paulo:Atlas,1.ed.,10.reimpr.,2012,210p. 
2- FRANCO,G.Tabela de composição química dos alimentos.São 
Paulo:Editora Atheneu,9.ed.,2005,307p. 
3- PHILIPPI,S.T.Nutrição e técnica dietética.Barueri:Manole,2.ed.rev. e 
atual.,2006,402p. 
4-REGGIOLLI,M.R.Planejamento estratégico de cardápios para gestão de 
negócios em alimentação.São Paulo:Editora Atheneu,2.ed.,2010,134p. 
5- SLOAN,D.Gastronomia,restaurantes e comportamento do 

consumidor.Tradução:Sonia Bidutte.Barueri:Manole,2005,221p 
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GASTRONOMIA: 

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO FÍSICO E ERGONOMIA EM SISTEMAS DE 
ALIMENTAÇÃO. 

ANO LETIVO: 2015       SEMESTRE LETIVO: 2°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 20h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         2ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra):  

 

EMENTA: O planejamento físico e a estrutura funcional em serviços de 
alimentação. Layout e operação de cozinhas (hospitalares, industriais, 
comerciais e de coletividade, catering de aviação e meios de transporte em 
geral).  
Setores de preparação e anexos dos restaurantes. Fluxo de circuitos. 
Instalações: móveis e equipamentos.  
Padronização físicas e técnicas. Inovações e mudanças tecnológicas na 
elaboração de projetos de serviços de alimentação. Avaliação de ambientes. 
A ergonomia como o estudo da adaptação do trabalho ao homem.  
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1-GUERRIER, Yvonne. Comportamento Organizacional em Hotéis e 
Restaurantes. São Paulo, 1 ed. Ed. Futura, 2000, 328p. 
2- ZANELLA, Luiz; Cândido, Índio. Restaurante Técnicas e processos de 
administração e operação. Caxias do Sul: EDUCS, 2. Ed. 2002, 322p. 
3- FIGUEIREDO, Roberto. Padrões e procedimentos Operacionais de 
Sanitização. São Paulo, Coleção Higiene dos Alimentos- Vol. 1, 1999, 161p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1-FILHO, Romão A. Manual Básico para Planejamento e Projeto de 
Restaurantes e  
Cozinhas Industriais. São Paulo, 1.ed, Varela, 1996, 390p. 
2-VANIA, Daniel. Avaliação de Riscos Ambientais em Áreas 
Contaminadas: Uma  
Proposta Metodológica. UFRJ/COPPE, 2010, 340p. 
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3-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.  Legislação em Vigilânci
a Sanitária.  Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/.  Acesso em: 14 Março. 2
014. 
4-DUARTE, Medeiros.   Como montar uma cozinha comercial.  
 Viçosa, 2002. (Série como montar manual,).290p. 
 

 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: Técnicas e práticas do salão, bar: Noções básicas de enologia 
e bebidas em geral; etiqueta e cerimonial 

ANO LETIVO: 2015        SEMESTRE LETIVO: 2°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         2ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra): 

 

EMENTA: Fornecer uma base necessária para processos de 
fabricação,compatibilização de alimentos com bebidas,históricos de coquetéis 
e de ingredientes para bebidas compostas;noções imprescindíveis de etiqueta 
e formalização de eventos. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
  
1- MARICATO,P.Como montar e administrar bares e restaurantes.São 
Paulo:Editora Senac,6.ed.,2005,204p.   
2 – PACHECO,A. de O.Manual do bar.São Paulo:Editora 
Senac,5.ed.,2005,230p.  
3 – TORRE,F. de la.Administração hoteleira:parte II:alimentos e 

bebidas.Tradução:Dolores Martin.São Paulo:Rocca,2002,252p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1-.BUENO,M.R.Aromas e sabor de alimentos:temas atuais.São 
Paulo:Livraria Varela,2003,246p. 
2- KNIGHT,J.B.;KOTSCHEVAR,L.H.Gestão,planejamento e operação de 
restaurantes.Tradução:Renata Carvalho Stefani Fonseca.Revisão 
técnica:MarceloTraldi Fonseca.São Paulo:Rocca,1.ed.,2005,492p. 
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3- MARQUES,J.A.Manual de restaurante e bar.Rio de Janeiro:Thex 
Ed.,2002,194p. 
4- SLOAN,D.Gastronomia,restaurantes e comportamento do 
consumidor.Tradução:Sonia Bidutte.Barueri:Manole,2005,221p. 
5 – WALKER,J.R.;LUNDBERG,D.E.O restaurante:conceito e 

operação.Tradução:Sônia Kahl.Porto Alegre:Bookman,3.ed.,2003,366p. 

 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA:Técnicas dietéticas aplicadas à Gastronomia: Módulo prático 

ANO LETIVO: 2015        SEMESTRE LETIVO: 2°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 20h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         2ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra): 

 
EMENTA 
  
Aplicação de técnicas de seleção e aquisição de alimentos,enquadrando na 
gastronomia,levando em consideração a indicação de qualidade. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1 – FRANCO,G.Tabela de composição química dos alimentos.São 
Paulo:Editora Atheneu,9.ed.,2005,307p.    
2 –  PHILIPPI,S.T.Nutrição e técnica dietética.Barueri:Manole,2.ed.rev. e 
atual.,2006,402p.   
3  - REGGIOLLI,M.R.Planejamento estratégico de cardápios para gestão de 
negócios em alimentação.São Paulo:Editora Atheneu,2.ed.,2010,134p. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1-BENETTI,G.B.et al.Manual de técnicas dietéticas.São Paulo :Yendis ,2013, 
264p.  
2- BOTELHO,G.B.;CAMARGO,E.B.Técnica dietética seleção e preparo de 
alimentos.Rio de Janeiro:Atheneu,2012,167p. 
3 – DOMENE,S.M.A.Técnica dietética – teoria e aplicação.Rio de 
Janeiro:Guanabara Koogan,2011,260p.  
4 – MCWILLIAMS,M.Preparo de alimentos:um guia prático para 
profissionais.Barueri:Manole,2013,408p. 
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5 – ORNELAS,L.H.Técnica dietética,seleção e preparo de 
alimentos.Atualizado por:Shizuko Hajishima e Marta Regina Verruma – 
Bernardi.São Paulo:Atheneu,8.ed.,2006,296p. 
 
 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: Técnicas e Práticas Culinárias II 

ANO LETIVO: 2015        SEMESTRE LETIVO: 2°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 80h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                      2º SÉRIE (semestre):                TURMA (letra): 

 

EMENTA: 
  
Alternativas e inovações tecnológicas e técnicas profissionais. Equipamentos e 
instrumentos de medição, materiais e ferramentas modernos e adequados às 
exigências de mercado. Elaboração e aplicação em receitas. Refinamento 
sobre receitas com carnes, legumes e cereais. Classificação e combinações 
com especiarias, condimentos e plantas aromáticas. Molhos e caldos 
modernos. O Prato – Preparo, manipulações e modos de servir. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1- TEICHMANN,IONE MENDES Tecnologia culinária..Caxias do Sul,RS-
Educs,2009-364p. 
2-SEBBES,MARIANA. Técnicas de Cozinha Profissional. Rio de Janeiro,RJ-
Senac Nacional,2010-360p.   
3 – BARRETO,RONALDO LOPES PONTES. Passaporte para o Sabor-
Tecnologias para a Elaboração de Cardápios.  São Paulo,SP-Senac,2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1. GOMENSORO, M. Lucia. Pequeno Dicionário de Gastronomia. Brasil: Ed 

Objetiva 
2. PAIOTTI, James. Arte e técnica na cozinha. Brasil: Ed. Varela. 
3. FRANCO, M. Regina Bueno. Aroma e sabor dos alimentos. Brasil: Ed. 

Varela. 
4. INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef Profissional. São Paulo: 

ED. SENAC. 
5. CASAGRANDE, M. Amélia. Cozinha prática de todo dia. 1ª Ed. São Paulo: 

Cia Editora Nacional. 2006. 
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3° SEMESTRE 
 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: Culinárias Clássicas: Francesa e Italiana 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 3º            C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 80h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         3ºSÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra):  

 
 
 
 
EMENTA:  
 
Planejamento e produção de cardápios da gastronomia internacional clássica. 
Aspectos característicos e curiosidades gastronômicas da alimentação 
internacional. Preparo de receitas clássicas internacionais. Degustação. 
Terminologia Culinária. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1 - MACHADO, L. V. e Teixeira, G. J. F. Historia da Alimentação. São Paulo : 
Estação Liberdade, 1998. 
2 – BOUÉ, Vicent / DELORME, Hubert. Enciclopédia da Gastronomia 
Francesa. Rio de Janeiro: Ediouro. 2010. 
3 – HAZZAN, Marcella. Fundamentos da Cozinha Italiana Clássica. São Paulo: 
Martins Fontes, 1997.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

1. BRILLAT- SAVARIN. A fisiologia do gosto. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995. 

2. TERICHMANN, I.M Tecnologia Culinaria. Caixias do Sul: 2009 
3. MAFFEI, Marcos - INGRATTA, Giliane e FIGUEREDO, A. B. Larousse 

da Cozinha do Mundo: Americas. São Paulo: Larousse do Brasil, 2005 
4. WRIGHT, J; Treuille, Eric. Le Cordon Bleu: todas as técnicas culinárias. 

São Paulo: Marco Zero, 2000. 
5. GOMENSORO, Maria Lúcia. Pequeno dicionário de gastronomia. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 1999. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/


 
 

 
 

 

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza nº. 495 CEP: -0270-000 São Paulo - SP 

Fone: (11) 2741.5100 -  http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/ 
 

72 

 
 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: Culinária Europeia e Mediterrânea 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 3º                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 80h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         3º SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra): 

 
EMENTA:  
 
Conhecimentos práticos e teóricos de hábitos alimentares e culinários, 
específicos dos países, abordando as peculiaridade das cozinhas europeias e 
dos 13 países localizados na Costa Mediterrânea. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
  
1 – MACHADO, L. V. e Teixeira, G. J. F. Historia da Alimentação. São Paulo : 
Estação Liberdade, 1998. 
2 – TERICHMANN, I.M Tecnologia Culinaria. Caixias do Sul: 2009 
3 – MAFFEI, Marcos - INGRATTA, Giliane e FIGUEREDO, A. B. Larousse da 
Cozinha do Mundo: Americas. São Paulo: Larousse do Brasil, 2005 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
1 - MACHADO, L. V. e Teixeira, G. J. F. Historia da Alimentação. São Paulo : 
Estação Liberdade, 1998. 
2 – BOUÉ, Vicent / DELORME, Hubert. Enciclopédia da Gastronomia 
Francesa. Rio de Janeiro: Ediouro. 2010. 
3 – HAZZAN, Marcella. Fundamentos da Cozinha Italiana Clássica. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997.  
4 – WRIGHT, J; Treuille, Eric. Le Cordon Bleu: todas as técnicas culinárias. 
São Paulo: Marco Zero, 2000. 
5 -- GOMENSORO, Maria Lúcia. Pequeno dicionário de gastronomia. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 1999. 
 
 

GASTRONOMIA 
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DISCIPLINA: Metodologia da pesquisa 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 3°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 20h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         3ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra): 

 

EMENTA: 

Tipos de conhecimentos.Abordagem científica.Tipos de pesquisas inseridas no 

desenvolvimento de elaboração de trabalhos científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1 – CERVO,A.L.;BERVIAN,P.A.;SILVA,R.da.Metodologia científica.São 
Paulo:Pearson Prentice Hall,6.ed.,2007,162p     
2 –    FACHIN,O.Fundamentos de Metodologia.São Paulo: 
Saraiva,5.ed.rev.,2006,210p. 
    
3  - SEVERINO,A.J.Metodologia do trabalho científico.São Paulo: 

Cortez,23.ed.rev.e atual.,2007,304p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1- KOCHE,J.C.Fundamentos de metodologia científica:teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa.Petrópolis:Vozes,31.ed.,2012,182p. 
2 –LAKATOS,E.M.;MARCONI,M.de A.Metodologia científica.São 
Paulo:Atlas,5.ed.,3.reimpr.,2009,312p. 
3-PÁDUA,E.M.M.de.Metodologia da pesquisa:abordagem teórico-
prática.Campinas:Papirus,17.ed.,2012,127p. 
4-SANTOS,J.A.FILHO,D.P.Metodologia científica.São Paulo:Lengage 
Learning,2.ed.,2012,251p. 
5-SOARES,E.Metodologia científica:lógica,epistemologia e normal.São 

Paulo: Atlas,2003,138p. 
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DISCIPLINA: Organização de Eventos Gastronômicos 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 3°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno 3ª SÉRIE (semestre):                TURMA (letra):  

 

**** verificar bibliografias - instrumental 

EMENTA: 

 Conceituação de eventos. Tipos de eventos gastronômicos. Perfil profissional 

organizador de eventos. Técnicas de dimensionamento de mão de obra. 

Técnicas de elaboração de cardápios para eventos. Estrutura de banquetes 

clássicos. Serviços de Buffet. Utilização de equipamentos e utensílios. 

Fundamentos e conceituações das línguas inglesa e francesa. Aplicação do 

vocabulário técnico em gastronomia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 

1. MATTIAS, Marlene. Organização de Eventos: Procedimentos e 
Técnicas. São Paulo: Manole, 2002. 

2. WATT, D.C. Gestão de Eventos em Lazer e Turismo. Porto Alegre: 
Bookman, 2003. 

3. ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de Organização de Eventos: 

Planejamento e Operacionalização. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 

1- MELO, F.P.N. Criatividade em Eventos. São Paulo: Contexto, 2001. 
 

2- ZOBARAN, S. Eventos é assim mesmo! Do conceito ao brinde. São 
Paulo: Senac, 2004. 

3- WALKER, J.R; LUNDBERG, D.E. O restaurante: conceito e operação. 
Ed. Bookman, 2003 

4- PINTO, A.A.G.; LIMEIRA, A.L.F.; SILVA, C.A.S.; COELHO, F.S. Gestão 
de custos. 2 ed. Ed. FGV, 2008 

5- ZANELLA, Luiz Carlos. Administração de custos em Hotelaria. 3Ed. Ed. 
Edues, 2004 
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GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: Responsabilidade sócio ambiental 

ANO LETIVO: 2016       SEMESTRE LETIVO: 3º                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 20h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         3ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra): 

 

EMENTA:  
 
Fornecer uma base necessária para a incorporação da responsabilidade social 
empresarial e o desenvolvimento sustentável como parte do planejamento 
estratégico empresarial.Assim,serão abordados os cenários 
social,econômico,ambiental e empresarial internacional e nacional;relacionando 
com as práticas sociais das empresas. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1- BARBIERI,J.C.Gestão ambiental empresarial:conceitos,modelos e 
instrumentos.São Paulo:Saraiva,2.ed.,atual.,2011,358p.    
2 – SOBRAL,F.;PECI,A.Administração:teoria e prática no contexto 
brasileiro.São Paulo:Pearson Education do Brasil.2.ed.,2013,611p.   
3 – TACHIZAWA,T.Gestão ambiental e responsabilidade social 
corporativa:estratégias de negócios focadas na realidade brasileira.São 
Paulo:Atlas,7.ed.,2011,450p. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1-.FIALHO,F.A.P. et al.Gestão da sustentabilidade na era do 
conhecimento.Florianópolis:Virtual Books,2008,160p. 
2- FONSECA,M.T.Tecnologias gerenciais de restaurantes.São Paulo:Editora 
Senac,3.ed.,ver.,ampl.,2004,187p. 
3- MASIERO,G.Administração de empresas:teoria e funções com 
exercícios e casos.São Paulo:Saraiva,e.ed.,ver. e atual.,2012,534p. 
4-MAXIMIANO,A.C.A.Fundamentos de administração:manual compacto 
para cursos de formação tecnológica e sequenciais.São 
Paulo:Atlas,1.ed.,2004,273p. 
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5- NETO,F.P.de M.;FROES,C.Responsabilidade social e cidadania 

empresarial:a administração do terceiro setor.Rio de 

Janeiro:Qualitymark,2001,190p. 

 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA:Trabalho de Conclusão de Curso I 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 3°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         3ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra): 

 

EMENTA:  
 
Orientação específica para o desenvolvimento dos projetos de conclusão de 
curso.Elaboração e apresentação de trabalho de conclusão de curso. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1 – ANDRADE,M.M. de.Introdução à metodologia do trabalho 
científico:elaboração de trabalhos na graduação.7.ed.2.reimpr.São 
Paulo:Atlas,2006,174p. 
2 –  AZEVEDO,I.B.de.O prazer da produção científica para a elaboração de 
trabalhos acadêmicos.11.ed.,rev. e atual.São Paulo:Hagnos,2001,205p.   
    
3  - NEGRA,C.A.S.;NEGRA,E.M.S.Manual de trabalhos monográficos de 
graduação,especialização,mestrado e doutorado.4.ed.São 
Paulo:Atlas,2009,218p. 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1 – CERVO,A.L.;BERVIAN,P.A.;SILVA,R.da.Metodologia científica.São 
Paulo:Pearson Prentice Hall,6.ed.,2007,162p     
2 –    FACHIN,O.Fundamentos de Metodologia.São Paulo: 
Saraiva,5.ed.rev.,2006,210p. 
 
3- KOCHE,J.C.Fundamentos de metodologia científica:teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa.Petrópolis:Vozes,31.ed.,2012,182p. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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4 –LAKATOS,E.M.;MARCONI,M.de A.Metodologia científica.São 
Paulo:Atlas,5.ed.,3.reimpr.,2009,312p. 
5-PÁDUA,E.M.M.de.Metodologia da pesquisa:abordagem teórico-
prática.Campinas:Papirus,17.ed.,2012,127p. 

 

 
 
 
 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: Culinária Asiática 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 3º              C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 20h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         3ºSÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra):  

 
EMENTA:  
 

Introdução e história da cultura asiática e suas influências na gastronomia; 
História da culinária, técnicas, ingredientes, utensílios e principais receitas das 
cozinhas: chinesa,  indiana, japonesa e tailandesa. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1-LAROUSSE. Larousse da Cozinha do Mundo – Ásia e Oceania. Brasil: 
Larousse. 
CAPUTO, Alex. Culinária Básica Japonesa. Disponível em  
2- CHAN, W. Cozinha chinesa. São Paulo: Editora Marco Zero, 2009.  
3- FUKUOKA, Y. Cozinha japonesa. São Paulo: Editora Marco Zero, 2009. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

1. LEW, Judy. Culinária Chinesa. São Paulo: Editora JBC, 2005. 
 

2. ACHARYA, Vijay. A Cozinha Indiana. 1ª edição. Casa Verde – SP: 
Larousse do Brasil, 2008. (Coleção Cozinha das Sete Famílias). 

 
3. POLADTIMONTRI, Panurati; LEW, Judy. O mais belo livro da cozinha da 

Tailândia. Lisboa:Editora Verbo, 1993. 
 

4. CWIERTKA, Katarzyna J. Moderna Cozinha Japonesa: comida, poder e 
identidade nacional. São Paulo: SENAC São Paulo, 2008. 

 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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5. WRIGHT, J; TREUILLE, E. Le Cordon bleu: todas as técnicas culinárias. 
São Paulo: Editora Marco Zero, 1998. 

 
 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: Culinária Contemporânea e de Criação 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 3°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 20h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         3ºSÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra):  

 
EMENTA:  
 
Tendências de utilização dos ingredientes de culinárias diferentes e mistura de 
sabores e técnicas de cocção, a ponto de não se saber a que região, ou 
culinária, atribuir o prato. Rótulo dos que criam e recriam receitas, sem apego a 
cânones rígidos, dando asas à imaginação, agindo com liberdade mas 
responsavelmente, com muito respeito aos sabores e propriedades originais 
dos alimentos.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1-RIBEIRO, Carlos Manoel Almeida. Aspectos Culturais da Cozinha 
Contemporânea. São Paulo. HOTEC. 
2-THIS, Hervé; MONCHICOURT, Marie-Odile. Herança culinária e as bases da 
gastronomia molecular. 2009. 1ª Ed. SENAC 
3-RIBEIRO, E. P., SERAVALLI, A. G. Química de alimentos. Ed. Edgard 
Blucher, 
2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

1. SILVA, A., TREVISANI, B., BARGHINI, L. T., WOOTEN, S. Sabores da 
Cozinha Contemporânea. Ed. Melhoramentos. 1ª edição, 2005. 

2. ORNELLAS, L. H. A alimentação através dos tempos. 2. ed. 
Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2000. 307 p. 

3. FREIXA, D; CHAVES, G. Gastronomia no Brasil e no mundo. Rio de 
Janeiro: SENAC Nacional,2008. 

4. NOVA enciclopédia mundial de culinária. São Paulo: Letícia 208 p. 
5. WRIGHT, J; TREUILLE, E. Le Cordon bleu: todas as técnicas culinárias. 

São Paulo: Editora Marco Zero, 1998. 
 

GASTRONOMIA 
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DISCIPLINA: Culinária das Américas 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 3°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 20h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         3ºSÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra):  

 
EMENTA:  
 
Cozinhas  dos Estados Unidos/ Canadá, México/ Cuba, Chile/Argentina, países 
com influência gastronômica de colonizadores e imigrantes. Turismo e pratos 
representativos. Ornamentos, arranjos e modos de servir. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
 1-LAROUSSE. Larousse Da Cozinha Do Mundo – Américas. São Paulo: 
Larousse Do Brasil, 2005 - 143 pág. 
2-BELLUZZO, Rosa. Os sabores da América. São Paulo: SENAC, 2004. 
3-INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. São Paulo: 
SENAC, 2011. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

1. BARRETT, Christine.O livro de comida mexicana. São Paulo: Manole, 
1998. 

2. FREIXA, D; CHAVES, G. Gastronomia no Brasil e no mundo. Rio de 
Janeiro: SENAC Nacional,2008. 

3. NOVA enciclopédia mundial de culinária. São Paulo: Letícia 208 p. 
4. WRIGHT, Jeni; TREUILLE, Eric. Le Cordon bleu: todas as técnicas 

culinárias. São Paulo: Editora Marco Zero, 1998 
5. ARAÚJO, WILMA M.C. et al. Alquimia dos alimentos. Brasilia, Editora 

Senac-DF, 2009 
 
 
 
 
 
 

GASTRONOMIA 
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DISCIPLINA: Culinária do Oriente Médio 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 3°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 20h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         3ºSÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra):  

 
EMENTA:  
 
Introdução e história da cultura do Oriente Médio e suas influências na 
gastronomia; 
História da culinária, técnicas, ingredientes, utensílios e principais receitas das 
cozinhas: libanesa, marroquina, síria e turca, judaica e árabe. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1-ANDERSEN, Maria Cristina. Cozinha árabe. São Paulo. Melhoramentos. 
2-COLEÇÃO O GOSTO BRASILEIRO. As melhores receitas da cozinha árabe. 
São Paulo: Ed. Globo. 1993. 
3- FREIXA, D; CHAVES, G. Gastronomia no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: 
SENAC Nacional,2008. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

1. FAKHRI, Natalia; FAKHRI, Abdelali. Walíma: a arte culinária marroquina. 
Rio de Janeiro: Record, 2002. 

2. WERNER, Camila. Larousse da Cozinha do Mundo – Mediterrâneo e 
Europa Ocidental. Brasil: Larousse. 

3. YOUSSEF, L. M. Larousse da Cozinha do Mundo: Oriente Médio, África 
e Índico. São Paulo: Larousse, 2005. 

4. NOVA enciclopédia mundial de culinária. São Paulo: Letícia 208 p. 
5. WRIGHT, J; TREUILLE, E. Le Cordon bleu: todas as técnicas culinárias. 

São Paulo: Editora Marco Zero, 1998. 
 

 

 

GASTRONOMIA 
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DISCIPLINA: Análise sensorial 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 3º                C/H DA DISCIPLINA (h/a): 
40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         3ª SÉRIE (semestre):                TURMA (letra): 

 

EMENTA: Fornecer uma base necessária para a realização  de testes de 
análises de alimentos, mediante fundamentação teórica acompanhada de 
visualização em laboratório e pesquisa com público específico. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
1- EVANGELISTA,J. Alimentos: um estudo abrangente: nutrição, 
utilização, alimentos especiais e irradiados, coadjuvantes, contaminação, 
interações. São Paulo: Editora Atheneu,2005,450p.    
2 –  FERREIRA, S.M.R.  Controle da qualidade em sistemas de 
alimentação coletiva I. São Paulo :Livraria Varela,2002,173p.   
3 – PHILIPP,S.T. Nutrição e dietética.Barueri:Manole,2.ed.rev.e 

atual.,2006,402p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
1-.BUENO,M.R.Aroma e sabor de alimentos: temas atuais. São Paulo: 
Livraria Varela,2003,246p. 
2- FRANCO,G. Tabela de composição química dos alimentos. São Paulo: 
Editora Atheneu,9.ed.,2005,307p. 
3- KNIGHT,J.B.; KOTSCHEVAR,L.H. Gestão, planejamento e operação de 
restaurantes. Tradução: Renata Carvalho Stefani Fonseca; Revisão técnica: 
Marcelo Traldi Fonseca. São Paulo:Rocca,1.ed.,2005,492p. 
4-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).Manual 
para aplicação dos testes de aceitabilidade no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar.FNDE,2010.Disponível 
em:http://www.fnde.gov.br./users/info20/dowloads/manual_aplicacao_testes_de
_aceitabilidade_pnae.pdf.html.Acesso em: 17 jan.2015. 
5- SLOAN,D. Gastronomia, restaurantes e comportamento do consumidor. 

Tradução: Sonia Bidutte.Barueri:Manole,2005,221p. 

 

GASTRONOMIA 
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DISCIPLINA: Gestão de Matéria Prima: Controle e Garantia 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 3°                C/H DA DISCIPLINA (h/a): 

40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno3ª SÉRIE (semestre):                TURMA (letra):  

 

EMENTA: Explicar os conceitos básicos de qualidade. Explicar quais 

componentes alimentares influenciam a qualidade nutricional e sensorial e a 

funcionalidade dos alimentos selecionados. Descrever os constituintes 

principais da matéria-prima crua e sua influencia na qualidade. Rever métodos 

adequados utilizados para determinação/ mensuração da qualidade alimentar e 

comparar as vantagens e desvantagens destes métodos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 

1. EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2 ED. São Paulo: Atheneu, 
2008 

 
2. NASCIMENTO NETO, Fénelon. Roteiro para Elaboração de Boas 

Práticas de Fabricação de Restaurantes. São Paulo. 2 ed.SENAC, 2002 
 

3. ZANELLA, Luiz Carlos; CANDIDO, Indio. Restaurantes – técnicas e 
processos de administração e operação. Rio Grande do Sul, EDUCS. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

1. Boas Práticas. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/alimentos/bpf.htm. Acessado em 13/01/2015 

 
2. FERREIRA, S. M. R. Controle de qualidade em sistemas de alimentação 

coletiva 1. Editora Varela, 2002 
 

3. Lei Municipal 2535. Disponível em: 
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/saude/legislacao/00
52/PortariaSMSG_2003_2535.pdf. Acessado em 15/01/2015 

 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/saude/legislacao/0052/PortariaSMSG_2003_2535.pdf
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/saude/legislacao/0052/PortariaSMSG_2003_2535.pdf
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4. Manual de Boas práticas de fabricação. Disponível em: 
http://anaterranutri.blogspot.com.br/2013/05/manual-de-boas-praticas-e-
pops-o-que-e.html. Acessado em 10/01/2015 

 
5. Nespolo, Cassia Regina et al. Práticas em Tecnologia de Alimentos. 

Porto Alegre: Artmed , 2015. 
 

 

 

 

4° SEMESTRE 

 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: Culinária Brasileira 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 4º                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 80h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         4º SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra): 

 

EMENTA:  
 
Conhecimento prático e teórico de hábitos alimentares e culinários, específicos 
das Regiões Brasileiras, abordando a formação da cultura culinária, 
ingredientes típicos de cada região, influencia dos índios, africanos, 
portugueses e todos os outros povos que contribuíram para a formação da 
culinária brasileira. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1 – DÓRIA, CARLOS ALBERTO: Formação da Culinária Brasileira. São Paulo, 
2014. Três Estrelas 
2 – CASCUDO, Luís da Câmara: História da Alimentação no Brasil. São Paulo, 
2004. Editora Global 
3 – TRAJANO, ANA LUIZA: Cardápios do Brasil. São Paulo, 2014. Editora 
Senac 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
http://anaterranutri.blogspot.com.br/2013/05/manual-de-boas-praticas-e-pops-o-que-e.html.%20Acessado%20em%2010/01/2015
http://anaterranutri.blogspot.com.br/2013/05/manual-de-boas-praticas-e-pops-o-que-e.html.%20Acessado%20em%2010/01/2015
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1 - MACHADO, L. V. e Teixeira, G. J. F. Historia da Alimentação. São Paulo : 
Estação Liberdade, 1998. 
2 – FREIXA, DOLORES; CHAVES, GUTA. Gastronomia no Brasil e no Mundo. 
Rio de Janeiro, 2012. Editora Senac. 
3 – Cozinheiro Nacional. São Paulo, 2008. Editora Senac. 
4 – CASTANHO, THIAGO: Cozinha de Origem. São Paulo, 2013. Publifolha. 
5 - CASCUDO, Luís da Câmara: História da Alimentação no Brasil. São Paulo, 
2004. Editora Global. 
 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: Desenvolvimento de Carreira – Psicologia aplicada 

ANO LETIVO: 2016       SEMESTRE LETIVO: 4°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         4ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra):  

 
EMENTA:  
 
Introdução.Transformação no mundo do trabalho. Análise do mercado de 
trabalho. Cultura organizacional. Recrutamento de pessoas. Seleção de 
pessoas. Treinamento e desenvolvimento. Comportamento humano no 
trabalho. Gestão de carreira. Remuneração e benefícios. Saúde ocupacional. 
Gestão integrada. Responsabilidade social empresarial. Planejamento 
estratégico de RH. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1 - BOCK, A.M.B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. deL.T. Psicologias, 14. ed., 
São Paulo:Saraiva,2008, 368p. 
2  - BRAGHIROLLI,E. M., et al. Psicologia Geral. 32. ed., Petrópolis: Vozes, 
2012, 235p. 
3 -  GOULART, I.B. Psicologia Organizacional e do Trabalho; teoria, 

pesquisa e temas correlatos. 3. ed., São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010, 

377p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1 – ADIZES, I., Gerenciando as Mudanças, São Paulo,Pioneira, 2008 
2 – CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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3 -  DUTRA, J. S., Gestão de Pessoas: modelo, tendências e perspectivas. 
São Paulo: Atlas, 2002 
4 – MOSCOVICCI, Fela., Desenvolvimento interpessoal; Treinamento em 
grupo. 13. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003 
5 – PONTES, B. R. Administração de cargos e salários: carreira e 
remuneração. 12. ed. São Paulo: LTR, 2007 

 

 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 4°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         4ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra): 

 

EMENTA:  
 

Empreendedorismo na área alimentar. Como montar seu estabelecimento. 

Planos de negócio. Marketing. Planejamento do local e das premissas do 

negócio. Constituição da empresa. Taxas, tributos, fiscalizações. Fluidez do 

negócio. Encerramento da empresa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 

1 – CHIAVENATO, I. Empreendedorismo – dando asas ao espírito 
empreendedor. 4ª Ed. São Paulo: Ed. Manole, 2012. 
 
2 – DRUCKER, P.F. Inovação e Espírito Empreendedor e Princípios. São 
Paulo. Ed. Cenage Learning, 2013. 
 
3 – LACRUZ, A.J. Plano de Negócios – passo a passo. 2ª Ed. Rio de 
Janeiro. Ed. Quality Mark, 2013. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
1 – BERNARDI,L.A. Manual de Plano de Negócios – fundamentos, 
processos e estruturação. 1ª Ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2013. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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2 – BIAGIO,L.A. Plano de Negócios – estratégia para micro e pequenas 
empresas. 2ª Ed. São Paulo: Ed. Manole, 2012. 
 
3 – CHÉR, Rogério. Empreendedorismo na veia: Um aprendizado constante. 
2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, SEBRAE, 2014, 248p. 
 
4 – DORNELAS, J.C.A. Empreendedorismo Corporativo – como ser 
empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa. 2ª Ed. Rio de 
Janeiro. Ed. Elsevier, 2008. 
 
5 – FARAH, O.E. Empreendedorismo Estratégico – criação e gestão de 
pequenas empresas. São Paulo. Ed. Cenage Learning, 2008. 

 

 

Gastronomia 

DISCIPLINA: Gestão de técnicas avançadas em manipulação de alimentos 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 4°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 80h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno 4ª SÉRIE (semestre):                TURMA (letra):  

 

 

EMENTA:  

 

A moderna tecnologia alimentar aplicada. Catering com utilização de cook-chill, 

preservação alimentar em qualidades sensoriais e nutricionais; sistema e 

equipamento cook-chill, vida de prateleira, riscos e potenciais. Cozimento em 

recipientes a vácuo: sous-vide – técnicas, equipamentos (máquinas de vácuo, 

sacos, fornos combinados, circuladores, termômetros, etc). Técnicas básicas 

de congelamento. Técnicas básicas de micro-ondas, equipamentos de última 

geração. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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1. CAMPOS, Licinia de. Freezer: técnicas e receitas. 3 Ed. Rio de Janeiro: 
Ed. Globo. 

2. CAMPOS, Licinia de. Curso Prático de micro-ondas. Rio de Janeiro: Ed. 
Globo. 

3. BALDWIN, Douglas. Guia prático para cozinhar em sous-vide. 

Disponível em: 

http://www.gastronomylab.com/downloads/pdf/guia_pratico_sousvide.pdf 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 

1. BASTOS, Danilo Cesar de Oliveira. Conservação de alimentos. 
Tecnologia de produtos agropecuários. Disponível em: 
http://pt.scribd.com/doc/7791259/conservacao-dos-alimentos-IESA-
Prof_Danilo_Cesar 

 
2. DYONISIO, Renata Barbosa; MEIRELLES, Fatima Ventura Pereira. 

Conservação de alimentos. Disponível em: http://web.ccead.puc-
rio.br/condigital/mvsl/sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_conservacao
_de_alimentos.pdf 

 
3. FRANCO, B.D.G.M. Microbiologia dos Alimentos, Ed Atheneu 

 
4. Trabalhando com desperdício. Disponível em: 

www.bancodealimentos.org.br Acessado em 20/01/2015 
 

5. NOBRE, J, A, S; LIMA, D, M. Tecnologia do Processamento de 

Alimentos: Projeto Formare. São Paulo, Ed Grupo Ibmec. 

 

Gastronomia 

DISCIPLINA: LIBRAS 

ANO LETIVO: 2016       SEMESTRE LETIVO: 4°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno4ª SÉRIE (semestre)                TURMA (letra): 

 

EMENTA:  

Gestão de compra de materiais. Previsão de demanda. Controle de estoque. 

Ponto de pedido. Estoque de segurança. Custo de armazenagem. Custo de 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
http://pt.scribd.com/doc/7791259/conservacao-dos-alimentos-IESA-Prof_Danilo_Cesar
http://pt.scribd.com/doc/7791259/conservacao-dos-alimentos-IESA-Prof_Danilo_Cesar
http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/mvsl/sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_conservacao_de_alimentos.pdf
http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/mvsl/sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_conservacao_de_alimentos.pdf
http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/mvsl/sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_conservacao_de_alimentos.pdf
http://www.bancodealimentos.org.br/


 
 

 
 

 

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza nº. 495 CEP: -0270-000 São Paulo - SP 

Fone: (11) 2741.5100 -  http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/ 
 

88 

pedido. Lote econômico de compra. Lote econômico de produção. Decisão 

entre comprar e fabricar. O estoque como ajuste de produção e demanda. 

Métodos de avaliação de estoque. Giro e anti-giro de estoque. Curva ABC. 

Plano de requisição de materiais. Logística integrada. Gestão da cadeia de 

suprimento e operações logísticas da cadeia de suprimentos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1. BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transporte, administração de 

materiais e distribuição física. São Paulo: Ed. Atlas, 1993, 388p. 
 
2. CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento na cadeia de 

suprimentos. São Paulo: Cengage Learning, 2011, 332p. 

 

3. DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: Uma abordagem 

logística. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, 528p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
 
1. BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística 

empresarial. 5. Ed, Porto Alegre: Bookman, 2006, Reimpr. 2010, 616p. 
 
2. FILHO, Edelvino Razzolini. Logística empresarial no Brasil. Curitiba: 

IBPEX, 2011, 207p. 
 
3. FLEURY, Paulo Fernando; WANKE, Petter; FIGUEIREDO, Kleber Fossati. 

Logística empresarial: A perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 2000, 
369p. 

 
4. GONÇALVES, Paulo Sérgio. Administração de materiais. 3. Ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2010, 387p. 
 
5. WANKE, Petter. Gestão de estoques na cadeia de suprimentos: 

Decisões e modelos quantitativos. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2011, 367p. 

 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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GASTRONOMIA 

DISCIPLINA: MARKETING EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 4°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         4ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra): 

 

 

EMENTA: 
 

Desenvolve conhecimento dos conceitos centrais de marketing; Componentes 

do sistema de informação de marketing e técnicas de para o desenvolvimento 

de pesquisas mercadológicas; Análise do comportamento do consumidor e 

processo decisório de compra; Segmentação de mercado, diferenciação e 

posicionamento mercadológico; Estudo do mix de marketing; Conhecimento 

das ferramentas da comunicação integrada de marketing. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1 – GRACIOSO, F. Marketing Estratégico. 6ª Ed. São Paulo. Ed. Atlas, 2012. 
 
2 - KOTLER, P. Administração de Marketing. 14ª Ed. São Paulo. Ed. Pearson 
Education do Brasil, 2012. 
3 – PALMER, A. Introdução ao Marketing. São Paulo. Ed. Atlas, 2012. 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
1 – COERGHLAN, A.T. Canais de Marketing. 7ª Ed. São Paulo. Ed. Pearson 
Education do Brasil, 2012. 
 
2 – MATTAR, F.N. Pesquisa de Marketing. 4ª Ed. São Paulo. Ed. Atlas, 2008. 
 
3 – SAMARA, B.S. Pesquisa de Marketing. 4ª Ed. São Paulo. Ed. Pearson 
Prentice Hall, 2007. 
 
4 – SILK, A.J. O que é Marketing? Porto Alegre. Ed. Bookman, 2008. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/


 
 

 
 

 

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza nº. 495 CEP: -0270-000 São Paulo - SP 

Fone: (11) 2741.5100 -  http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/ 
 

90 

 
5 – ZIKMUND, W.G. Princípios da Pesquisa de Marketing. 4ª Ed. São Paulo. 
Ed. Cengage Learning, 2011. 
 

GASTRONOMIA 

DISCIPLINA:Metodologia da pesquisa 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 4°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         4ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra): 

 

EMENTA: 
 
Métodos de abordagem científica.Formas de coleta de dados.Fases de 
execução da pesquisa.Formas de coleta.Estrutura do Trabalho de Conclusão 
do Curso. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
1 – CERVO,A.L.;BERVIAN,P.A.;SILVA,R.da.Metodologia científica.São 
Paulo:Pearson Prentice Hall,6.ed.,2007,162p     
2 –    FACHIN,O.Fundamentos de Metodologia.São Paulo: 
Saraiva,5.ed.rev.,2006,210p. 
    
3  - SEVERINO,A.J.Metodologia do trabalho científico.São Paulo: 
Cortez,23.ed.rev.e atual.,2007,304p 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
1- KOCHE,J.C.Fundamentos de metodologia científica:teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa.Petrópolis:Vozes,31.ed.,2012,182p. 
2 –LAKATOS,E.M.;MARCONI,M.de A.Metodologia científica.São 
Paulo:Atlas,5.ed.,3.reimpr.,2009,312p. 
3-PÁDUA,E.M.M.de.Metodologia da pesquisa:abordagem teórico-
prática.Campinas:Papirus,17.ed.,2012,127p. 
4-SANTOS,J.A.FILHO,D.P.Metodologia científica.São Paulo:Lengage 
Learning,2.ed.,2012,251p. 
5-SOARES,E.Metodologia científica:lógica,epistemologia e normal.São 

Paulo: Atlas,2003,138p 

 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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GASTRONOMIA 

DISCIPLINA:Trabalho de conclusão de curso II 

ANO LETIVO: 2016        SEMESTRE LETIVO: 4°                C/H DA DISCIPLINA 
(h/a): 40h 

DIA DA SEMANA: 

TURNO: Noturno                         4ª SÉRIE (semestre):                TURMA 
(letra): 

 

EMENTA:  
 
Fases da construção do trabalho. Dinâmica de elaboração, formatação, 
verificação e apresentação do trabalho de conclusão de curso. Normas 
acadêmicas avançadas. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1 – CERVO,A.L.;BERVIAN,P.A.;SILVA,R.da.Metodologia científica.São 

Paulo:Pearson Prentice Hall,6.ed.,2007,162p     

2 –    FACHIN,O.Fundamentos de Metodologia.São Paulo: 

Saraiva,5.ed.rev.,2006,210p. 

    

3  - SEVERINO,A.J.Metodologia do trabalho científico.São Paulo: 

Cortez,23.ed.rev.e atual.,2007,304p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

1- KOCHE,J.C.Fundamentos de metodologia científica:teoria da ciência e 

iniciação à pesquisa.Petrópolis:Vozes,31.ed.,2012,182p. 

2 –LAKATOS,E.M.;MARCONI,M.de A.Metodologia científica.São 

Paulo:Atlas,5.ed.,3.reimpr.,2009,312p. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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3-PÁDUA,E.M.M.de.Metodologia da pesquisa:abordagem teórico-

prática.Campinas:Papirus,17.ed.,2012,127p. 

4-SANTOS,J.A.FILHO,D.P.Metodologia científica.São Paulo:Lengage 

Learning,2.ed.,2012,251p. 

5-SOARES,E.Metodologia científica:lógica,epistemologia e normal.São 

Paulo: Atlas,2003,138p. 

 

18. LISTA DE PERIODICOS 

 

Ainda de acordo com trabalhos e atividades solicitadas em todas as matérias 

que compõem o curso,relaciona-se a seguir uma lista de Períodicos a serem 

consultados constantemente pelos professores e alunos,a fim de ampliarmos 

os horizontes e vivências de todos os envolvidos no campo da Alimentação e 

Nutrição em  grande abrangência com a Gastronomia: 

 

REVISTA NUTRIÇÃO EM PAUTA 

http://www.nutricaoempauta.com.br 

 

REVISTA DE NUTRIÇÃO 

http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/ 

 

REVISTA TURISMO 

http:www.revistaturismo.com.br/artigos/gastronomia.html 

 

REVISTA TURYDES - REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO Y 

DESARROLLO LOCAL 

http://www.eumed.net/rev/turydes 

 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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http;//mackenzie.br/revista_admi.html 

 

REVISTA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/45346/revista-ciencia-e-tecnologia-de-

alimentos/ 

 

REVISTA CIÊNCIA RURAL 

http://http://revistas.bvs-vet.org.br/crural 

 

REVISTA CIÊNCIA SAÚDE COLETIVA 

http://http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/ 

 

REVISTA INTERACÇÕES 

http://www.revistas.rcaap.pt/interaccoes 

 

REVISTA CIÊNCIA AGRONÔMICA 

http://www.ccarevista.ufc.br/seer/index.php/ccarevista 

 

REVISTA SAÚDE E SOCIEDADE 

http://www.ccarevista.ufc.br/seer/index.php/ccarevista 

 

REVISTA TRABALHO,EDUCAÇÃO E SAÚDE 

http://www.revista.epsjv.fiocruz.br 

 

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA 

http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/busca.tpl.php 

 

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 

http://www.cfn.org.br/index.php/category/revista-cfn/ 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
http://www.ccarevista.ufc.br/seer/index.php/ccarevista
http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/
http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/busca.tpl.php
http://www.cfn.org.br/index.php/category/revista-cfn/
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REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE OCUAPCIONAL 

http://www.fundacentro.gov.br/rbso/inicio 

 

REVISTA PHYSYS 

http://www.scielo.br/physis 

 

REVISTA GESTÃO & PRODUÇÃO 

http://www.dep.ufscar.br/revista/ 

 

REVISTA HISTÓRIA CIÊNCIAS E SAÚDE 

http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/ 

 

REVISTA HIGIENE ALIMENTAR 

http://higienealimentar.com.br/ 

 

REVISTA INTERFACE – SAÚDE,COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO 

http://interface.org.br/ 

 

19. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS E O PREPARO DO ESTUDANTE 

PARA A EDUCAÇÃO CONTINUADA. 

 

O curso dever permitir uma flexibilidade na aplicação em metodologias de 

ensino, principalmente aquelas que preparam o estudante para o reconhecimento de 

formas de estudo que o possibilitem uma educação permanente, mesmo após sua 

diplomação. Para tal, prevê-se a inserção de conteúdos relativos ao processo de 

produção do conhecimento, sua natureza e os elementos básicos do método 

científico, tipos de pesquisa e sua aplicação á resolução de questões da área 

alimentar. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
http://www.fundacentro.gov.br/rbso/inicio
http://www.scielo.br/physis
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http://higienealimentar.com.br/
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Assim, pretende-se fornecer aos estudantes as ferramentas e a visão 

teleológica para a estruturação de um “estado de ser” dirigido ao questionamento, á 

investigação e á inovação do conhecimento tendo por base o pensamento cientifico. 

Os conteúdos serão desenvolvidos, sempre que possível, utilizando a 

estratégia pedagógica da problematização onde, a partir da definição de uma situação 

contextualizada em fatos reais oriundos da prática, o aluno é estimulado a elaborar 

análises, interpretações e propor soluções que resolvam o problema e favoreçam a 

criação de uma vivencia interdisciplinar dos conteúdos. 

O currículo concretizará os princípios pedagógicos do “aprender fazendo” e 

“aprender a aprender” onde o estudante desenvolve sua capacidade de interagir, 

desde o inicio do curso, com a realidade do seu campo de atuação profissional e 

continuar o aprendizado após sua diplomação. 

O desenvolvimento dessas capacidades será orientado por docentes 

experientes nas áreas temáticas das disciplinas, que acompanharão o processo de 

estudo e aprendizagem, propondo os problemas, orientando as atividades de 

pesquisa, estimulando a discussão e verificando os resultados das avaliações. 

Esta estrutura de realização curricular imprime elevada responsabilidade para 

o estudante que, constantemente, deverá reavaliar seus métodos de estudo, suas 

necessidades de embasamento sobre conteúdos específicos, a aceitabilidade de suas 

contribuições para a resolução de tarefas, a interação com o grupo de alunos e o 

docente e a incorporação dos conhecimentos previstos para cada conjunto de 

disciplinas. 

 

20. PRATICAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM E 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

A avaliação global do processo de ensino e aprendizagem será desenvolvida 

através de um programa a ser implantado, de forma gradual, à medida que ocorra o 

desenvolvimento do curso. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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Estará estruturado com a realização de reuniões acadêmicas entre o 

coordenador, os docentes e os alunos para discussão sobre o andamento dos 

semestres. Deve-se enfatizar aqui a grande interação entre os docentes, a fim de 

discutir conteúdos e estratégias a serem ministrados, e o aproveitamento dos 

mesmos. 

Os dados oriundos após tais reuniões direcionam padronizações de condutas 

ao longo do semestre. 

A experiência acumulada durante o acompanhamento de processos de 

avaliação em outros cursos de graduação nos mostra que a instituição pode e deve se 

preparar para organizar programas educativos específicos que complementem as 

atividades acadêmicas regulares. 

Um deles deve, necessariamente, envolver aquele conjunto de alunos com 

dificuldades em acompanhar determinados conteúdos, que dependem de uma sólida 

formação de conhecimento de processos químicos e biológicos. Um programa 

especial de acompanhamento, visando fornecer um apoio didático para esses alunos, 

pode diminuir os problemas relativos á integração no tempo apropriado. 

Outro programa pode, ao nosso ver, estar dirigindo para a divulgação e 

treinamento, junto ao corpo docente, de novas metodologias e estratégias de ensino, 

notadamente aquelas capazes de cultivar o hábito do trabalho em equipe, atuação 

interdisciplinar, estímulo ao processo de busca de informação e introdução de 

tecnologias de ensino com base em meios eletrônicos. 

 

21. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 Atividades Complementares: 

As atividades complementares deverão ser incrementadas durante todo o Curso de 

Tecnólogo em Gastronomia e, a FPD criará mecanismos de aproveitamento de 

conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas 

independentes presenciais e/ou a distância. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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Podem ser reconhecidos: 

 Visitas Técnicas; 

 Visitar a Feiras Gastronômicas; 

 Cursos extracurriculares; 

 Filmes relacionados a área de alimentação; 

 Leitura de livros técnicos; 

 Ações sociais; 

 Apresentação de trabalhos científicos em congressos de alimentação. 

 

O discente deverá concluir as 120 horas de atividades complementares até 

o 4º semestre.  

IMPORTÂNCIA 
As Atividades Complementares são desenvolvidas dentro do prazo de 
conclusão do curso, conforme definido em seu Projeto Pedagógico, sendo 
componente curricular obrigatório para a graduação do aluno. 
Desta forma,o aluno  deve participar das Atividades Complementares,a fim de 
privilegiar a modificação e interação de comportamentos sociais, humanistas, 
culturais e profissionais imprescindíveis para a aprendizagem contínua. 
OBJETIVOS 
- Enriquecer os conhecimentos na área de alimentação e gastronomia; 
- Ampliar contatos com empresas , organizações e locais ligados à alimentação 
de um modo geral; 
- Participar de feiras e eventos integrados à gastronomia e a área de 
alimentação em comum. 
DIRECIONAMENTO 
As atividades são desenvolvidas por semestre,totalizando 120 
horas,distribuídas em 30 horas separadamente por semestre.O aluno deve 
cumprir regularmente tais atividades,objetivando diversificar conhecimentos e 
atualizações. 

ATIVIDADE REALIZAÇÃO E EQUIVALÊNCIA 

 

ATIVIDADE REALIZAÇÃO EQUIVALÊNCIA 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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- FILMES NA ÁREA DE 

ALIMENTAÇÃO 

 

 

RESENHA DO 

FILME ASSISTIDO 
2 HORAS 

- VISITAS A FEIRAS NA 

ÁREA DE ALIMENTAÇÃO 

XEROX DO 

CRACHÁ, FOTOS 

DO LOCAL E 

RELATÓRIO 

3 HORAS 

CURSOS 

EXTRACURRICULARES 

RELATÓRIOS E 

CERTIFICADOS 
12 HORAS 

LEITURA DE LIVROS 

TÉCNICOS 

RESENHA (A SER 

ANALISADO PELO 

COORDENADOR). 

5 HORAS 

AÇÕES SOCIAIS 
FOTOS DO LOCAL 

E RELATÓRIO 

8 HORAS 
 
 

PALESTRAS 

 

 

 

RELATÓRIOS, 

FOTOS E 

CERTIFICADOS 
2 HORAS 

APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS CIENTIFICOS 

EM CONGRESSOS DE 

ALIMENTAÇÃO 

 

FOTOS, 

CERTIFICADOS 
4HORAS 

VISITAS TÉCNICAS 
RELATÓRIO, 

FOTOS 
4 HORAS 

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS 

E EVENTOS 

FOTOS E 

RELATÓRIOS 
4 HORAS 

 

OBSERVAÇÕES: FICARÁ A CARGO DO COORDENADOR A ACEITAÇÃO 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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DE DUAS OU MAIS ATIVIDADES SEMELHANTES.  

 

 

 

 

 

 

22. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Para obter a conclusão do curso, o aluno deverá apresentar e elaborar um 

trabalho de conclusão de curso sob orientação docente e, também, um artigo 

científico, sob orientação de um professor de Gastronomia, a fim de ser publicado em 

revista científica. 

As notas seguem referencial do Regulamento Interno da Faculdade Paschoal 

Dantas. 

O aluno será submetido à banca de aprovação, composta por três professores. 

O cerimonial do processo de avaliação será uma apresentação formal de vinte 

minutos, em seguida trinta minutos de argüição para cada professor, e direito de 

resposta do aluno de trinta minutos. O critério de argüição ficará a escolha do 

professor e da banca. Será formulado um caderno para o registro na biblioteca de 

todos os trabalhos realizados na instituição de ensino superior. 

 

23. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GASTRONOMIA:  

 

O estágio supervisionado será direcionado para desenvolver nos estudantes 

na atuação como Profissional de Gastronomia em:  

 

- Hospitais; 

- Restaurantes Comerciais; 
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- Hotéis; 

- Motéis; 

- Catering Aéreo; 

- Bares/Pubs; 

- Padarias e Afins. 

 

O Estágio Supervisionado, constitui um processo de transição profissional, 

que proporciona ao estudante a oportunidade de demonstrar conhecimentos e 

habilidades adquiridas ao longo do curso e também treinar as competências que já 

detém sob a supervisão de um profissional da área, com carga horária mínima de 

120hs, podendo ser realizado ao longo do curso. 

 

 

24.  PERFIL E QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

O corpo docente é mais que a soma dos professores: é a cabeça e o coração 

da escola. Os professores não têm que apenas ministrar aulas e efetuar trabalhos 

conexos; eles devem ter consciência de que, num certo sentido, a escola lhes 

pertence (embora não juridicamente) e, de cada um deve contribuir, conforme seu 

tempo e suas capacidades, para o perfeito funcionamento de sua escola. 

O segredo do bom ensino consiste em não apenas querer transmitir 

informações, mas em ensinar a aprender. Por isso os professores não devem ser 

apenas especialistas em suas disciplinas, mas também pedagogos. Embora o domínio 

da matéria seja, obviamente, uma condição sine qua non, o ensino em geral não 

deveria ser uma vulgarização da matéria, mas sim uma readaptação ao grau de 

desenvolvimento do aluno que exige grande capacidade pedagógica. 

A instituição deve sempre investir em bons professores: qualificação e títulos; 

porém, experiência, vivencia profissional e capacidade e transmitir o saber, também 

deve ser critério para avaliar o docente. 

O conhecimento teórico e prático: a atividade prática enriquece o 
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conhecimento e este só se consubstancia no momento em que o profissional pratica. 

Os professores são a alma viva de uma faculdade. Se deixarem de crescer, 

de se desenvolver e se não souberem transmitir o conhecimento, a escola para e 

definha. Nunca devem cair numa rotina didática, considerando sua matéria como 

definitivamente perfeita para ser transmitida e assimilada pelos alunos. 

A autocrítica constante e até uma dose de frustração são a atitude mental 

constante de todo o professor. Ele vive comparando a aula realmente dada com o 

ensino tal como sonhava ministrá-lo. 

Contudo, não faltam compensações. A maior é sentir-se parte de um 

organismo onde todos vivem e trabalham em função do todo, mas também de todos 

os outros. Para tal os professores devem organizar-se e reunir-se, periódica e 

regularmente, em torno de uma conferência pedagógica. 

A primeira finalidade é proporcionar uma imagem da situação pedagógica da 

instituição, mediante e discussão sobre os cursos, turmas inteiras ou sobre alunos 

individualmente. Isso conduz á formação de uma consciência comum, principalmente 

em relação a casos pedagogicamente problemáticos. Uma decisão deve, se possível, 

ser tomada por unanimidade, isto é, com autentico discernimento da solução 

adequada. 

Desta forma toda a escola, em suas partes e como um todo, está 

constantemente na consciência de cada um. 

A autocrítica, já mencionada, é apenas o começo de um trabalho que cada 

professor, cônscio e constantemente, deveria realizar sobre si próprio: sua maior 

preocupação deveria realizar sobre si próprio, a de progredir sempre, e isso não só no 

conhecimento de sua matéria e na facilidade de transmiti-la, como em sua cultura 

geral, assim como moral e humanística. Espera-se que os professores sejam cidadãos 

do mundo, abertos a tudo, interessados, engajados nos problemas da atualidade, 

abolindo-se a figura do mestre bitolado, ranzinza, perseguidor ou “mofado”. Deve ter 

acesso às informações e pesquisa, porém devendo aplicar para poder transferir e 

ensinar. Trabalhar e se dedicar à instituição para fazê-la forte e não buscar a 
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Faculdade somente em busca de prestígio profissional. 

 

25. DINÂMICA DO CURSO 

 

A motivação é o processo que mobiliza o organismo pra a ação, a partir de 

uma relação estabelecida entre o ambiente, a necessidade e o objeto de satisfação. 

Isso significa que, na base da motivação, está sempre um organismo que apresenta 

uma necessidade, um desejo, uma intenção um interesse, uma vontade ou uma 

predisposição para agir. Na motivação está também incluído o ambiente que estimula 

o organismo e que oferece o objeto da satisfação. E, por fim, na motivação está 

incluído o objeto que aparece como possibilidade de satisfação da necessidade. E, 

quando este objeto não é encontrado, falamos em frustração. 

A motivação está presente como processo em todas as esferas de nossa vida 

– no trabalho, no lazer, na escola. 

A preocupação do ensino tem sido a de criar condições tais, que o aluno 

queira aprender. Sem dúvida, não é fácil, pois se verifica que há uma necessidade ou 

desejo, e o objeto precisa surgir como solução para a necessidade. 

Duplo desafio: criar a necessidade e apresentar um objeto adequado para a 

satisfação. Resolver este problema é, sem dúvida, a tarefa mais difícil que o professor 

enfrenta. 

O interesse proporciona a descoberta. O aluno deve ser desafiado, para que 

deseje saber, e uma forma de criar este interesse é dar a ele a possibilidade de 

descobrir. 

Desenvolver nos alunos uma atitude de investigação, uma atitude que 

garanta o desejo mais duradouro de saber, de querer saber sempre. Desejar saber 

deve passar a ser uma atitude de vida. 

Os exercícios, as tarefas, as atividades práticas deverão ter um grau 

adequado de complexidade. Trabalhos muito difíceis, que geram fracasso, e tarefas 

fáceis, que não desafiam, levam à perda do interesse. 
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Compreender a utilidade do que se está aprendendo é também fundamental. 

Não é difícil para o professor estar sempre retomando em suas aulas a importância e 

utilidade que o conhecimento tem e poderá ter para o aluno. Todas as pessoas têm 

interesse em aprender coisas que são úteis e têm sentido para as suas vidas. 

O professor deve encarar cada aula como uma obra de arte. O crítico mais 

severo e objetivo do trabalho desenvolvido por cada professor deve ser ele mesmo. 

O professor será bem inspirado se, em primeiro lugar, procurar a causa de 

muitas imperfeições e fracassos do seu ensino, dentro de si próprio. Raros são os 

pedagogos natos, mas muito pode ser realizado por qualquer pessoa que trabalhe 

constantemente em si para transformar-se em professor. 

O professor deve dominar seu próprio temperamento, transformando quando 

necessário, sua voz e sua linguagem, evitando abstrações falando de forma concreta 

e imaginativa; deve esforçar-se por despertar diante de problemas e situações, cujo 

alcance normalmente lhe teria escapado. 

Ele aprenderá, em particular, a ler o efeito do seu trabalho nos próprios 

alunos. Isso pressupõe o conhecimento de cada aluno e seus problemas, bem como o 

interesse por estes. Desta forma ele descobrirá os pontos onde surgem perguntas e 

dúvidas em seus alunos. 

Muito dependerá do entusiasmo com o qual apresentará cada conteúdo, da 

plasticidade de sua exposição, da boa estrutura de suas aulas, de sua própria 

sensibilidade em relação aquilo que faz nas profundidades das almas de seus alunos. 

Essa sensibilidade deve ser cultivada; para tal, conhecimento de psicologia e 

relacionamento são úteis e necessários. 

Como se vê, o trabalho de professor nunca termina, em compensação, este 

se realiza plenamente e se enriquece – não materialmente, mas sob todos os 

aspectos verdadeiramente humanos. 

Felizmente, todos têm a liberdade de optar entre a educação permanente, a 

mudança constante, o aperfeiçoamento profissional e pessoal, ou a acomodação. 

Um verdadeiro educador não se acomoda nunca. 
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26. INICIAÇÃO CIENTIFICA 

 

A busca da excelência no ensino e na pesquisa implica na elaboração de 

programas de iniciação cientifica, precocemente e de acordo com os talentos e as 

necessidades diversas de todos os alunos e cursos, de modo que todos realizem as 

suas possibilidades e que os talentos possam ser mantidos e cultivados. 

Estimulando-os constantemente para a leitura e interpretação de textos, 

trabalhos científicos, redação, análise crítica, formas de argumentação e impostação 

de voz, através da apresentação de seminários. 

Neste sentido, a FACULDADE PASCHOAL DANTAS estimula e incentiva a 

organização de encontros científicos, sob a orientação do corpo docente, realizando 

semanas gastronômicas, participação em feiras e eventos,  onde os alunos se 

reúnem, em busca de novos conhecimentos e experiências. 

Os professores têm estimulado também, a realização de trabalhos científicos 

para apresentação em congressos, semanas e jornadas. 

Para dar continuidade e enriquecer os projetos de pesquisa, aumentando a  

produção científica, nossa instituição vem trabalhando, incessantemente, no sentido 

de desenvolver, estruturar, programar e incentivar os professores a fazerem cursos de 

pós graduação – stricto sensu – de alto nível, em Instituições de Ensino aprovadas 

pela CAPES.  

 

27.  COMISSÃO PEDAGÓGICA E AVALIAÇÃO INTERNA 

 

O professor tem à sua disposição biblioteca informatizada, acesso via Internet 

a outros centros culturais, de pesquisa e a diversas bibliotecas. Constituída a 

Comissão Pedagógica, o professor poderá contar com a assessoria para produção de 

recursos didáticos áudio-visuais, bem como cursos especiais de atualização e de 

reciclagem na área da docência. 
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A Comissão Pedagógica terá como principal objetivo à elaboração, 

implantação, execução do projeto pedagógico, mantendo encontros pedagógicos, 

periódicos e regulares. 

 

28. AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

A cada semestre será feita uma avaliação do curso e do projeto pedagógico 

quando poderão ser realizadas as readequações e os replanejamentos necessários. 

Farão parte destas reuniões de avaliação os professores responsáveis pelas 

disciplinas e representantes do corpo discente, um de cada série, escolhido pelos 

seus pares. Serão discutidos e analisados, entre outros, os seguintes itens: perfil dos 

alunos ingressantes, tendência e evolução do Ensino, mercado de trabalho, 

programas de ensino/aprendizagem e programas institucionais, apoio ao aluno, 

avaliação do desempenho global e terminal dos alunos, causas e índices de evasão e 

reprovação. 

 

 

29. PRÁTICA INOVADORA FRENTE A REALIDADE REFERENTE AO MERCADO 

DE TRABALHO 

 

As pessoas que compõem a instituição, particularmente, os profissionais de 

Gastronomia, deverão verificar os egressos da faculdade, se foram absorvidas pelo 

mercado de trabalho, as dificuldades, as tendências futuras, as necessidades do 

mercado, a realidade social. Deverão ser muito próximas e intensas as relações entre 

os professores, os procedimentos acadêmicos, e, participação efetiva do ex-aluno. É 

importante saber o envolvimento, compromisso e a relação que nosso graduado 

mantém com a sociedade. O ex-aluno terá um espaço significativo e importante na 

instituição. 
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30. CORPO DOCENTE, COORDENADOR DO CURSO E DO ESTÁGIO 

 

DO CORPO DOCENTE 

 

Estruturação 

 

O corpo docente da Faculdade Paschoal Dantas é constituído por professores 

integrantes da carreira docente; e por professores convidados, que ministram aulas 

mediante contratos como professores em tempo integral, tempo parcial e horistas. 

A carreira docente da Faculdade Paschoal Dantas é fundamentada numa 

matriz que compreende três classes, duas delas com níveis: 

 

I - Professor Auxiliar - Níveis A, B, C, D, E; 

II - Professor Assistente - Níveis A, B, C, D, E; 

III - Professor Titular. 

 

Os requisitos para ingresso nas classes a carreira docente estão previstos 

nos Artigos 20, 21 e 22 do Plano de Cargos, Carreira e Salários do Pessoal Docente 

da Faculdade Paschoal Dantas. 

A admissão do professor é feita mediante habilitação em concurso público de 

provas e títulos.  

A contratação e a dispensa docente são de competência da mantenedora, 

segundo o regime das leis trabalhistas.  

A evolução na carreira docente far-se-á segundo os critérios de promoção e 

progressão definidos no Plano de Cargos, Carreira e Salários do Pessoal Docente da 

Faculdade Paschoal Dantas, que tem sua resolução no PDI.  

 

Regime de Trabalho 
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As atividades docentes, em qualquer das classes e níveis, poderão ser 

desenvolvidas em (03) três diferentes regimes de trabalho: 

 

I - em tempo integral: será atribuído ao professor mensalista com regime de 

40 horas semanais de trabalho na Faculdade Paschoal Dantas, no 

desempenho de atividades de Ensino, Pesquisa, incluídas as de Laboratório, 

Extensão, gestão acadêmica e institucional; 

II - em tempo parcial: será atribuído ao professor mensalista com regime de 

20 ou 16 horas semanais de na Faculdade Paschoal Dantas, no desempenho 

de atividades de Ensino, Pesquisa, incluídas as de Laboratório, Extensão, 

gestão acadêmica e institucional. 

Qualquer que seja o regime de trabalho o professor pode, a seu pedido ou 

por necessidade fundamentada da Faculdade Paschoal Dantas, mudar para outro 

regime, respeitadas as normas jurídicas aplicáveis. 

 

Remuneração 

 

A política de remuneração concebida pela Faculdade Paschoal Dantas tem 

por princípios a simplicidade na sua estruturação e a eficiência na concretização dos 

objetivos concernentes à justa remuneração do seu corpo docente e ao estímulo à 

mobilidade no plano, via capacitação. 

Os docentes da Faculdade Paschoal Dantas serão enquadrados segundo sua 

titulação, da seguinte forma, segundo o Plano de Cargos, Carreira e Salários do 

Pessoal Docente: 

 

I - Professor Auxiliar - Níveis A, B, C, D, E; 

II - Professor Assistente - Níveis A, B, C, D, E; 

III - Professor Titular. 
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 A  Instituição, em relação à remuneração do corpo docente, trabalhará com 

valores  da média praticada na região.  

 

Políticas de Qualificação 

 

Plano Institucional de Capacitação de Docentes 

 

A Faculdade Paschoal Dantas, de acordo com a legislação educacional em 

vigor, manterá plano institucional permanente de capacitação dos docentes, que se 

encontra no seu PDI. 

A titulação do corpo docente será concebida com base na legislações 

vigentes e prerrogativas do Ministério da Educação.  

Incentivos aos Docentes 

 

A Faculdade Paschoal Dantas estimulará a produção científica, técnica, 

pedagógica e cultural dos professores integrantes da carreira docente, por meio dos 

seguintes incentivos: 

 

- afastamento integral ou parcial para realização de programa de capacitação 

docente; 

- concessão de auxílio para execução de projetos científicos; 

- promoção de meios e de recursos para facilitar a publicação de artigos, 

livros e trabalhos de membros do corpo docente; 

- divulgação das pesquisas realizadas; 

- consignação de recursos orçamentários aos incentivos profissionais 

planejados; 

- ajuda de custo para participação de docentes em eventos diversos. 

 

Apoio Psicopedagógico aos Docentes 
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Com o intuito de orientar os professores na condução das suas disciplinas 

sugerindo metodologias, recursos, atividades e propostas de trabalho, além de 

orientar também a relação professor-aluno, será criado um Programa de Apoio 

Psicopedagógico, que tem o seu programa explicado na resolução 008/2003 do PDI. 

Ciente da necessidade de se trabalhar com um corpo docente qualificado, 

quando realmente se busca um ensino de qualidade, a Faculdade Paschoal Dantas 

assume o compromisso de manter, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do seu 

corpo docente com o título de Mestre ou Doutor, sendo que somente serão admitidos 

docentes com, no mínimo, título de Especialista. Além disso, a Faculdade Paschoal 

Dantas tem como meta a contratação de, no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do 

seu corpo docente no regime de tempo integral.  

 

31.  ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE CURSO: 

 

1) Responder perante o Diretor-Geral pela qualidade do Curso sob sua 

coordenação; 

2) Dar atendimento aos alunos: apoiando os mais fracos e incentivando os 

melhores; 

3) Desenvolver atividades de avaliação do curso, sob a orientação da 

Coordenação Acadêmica e do Diretor-Geral; 

4) Atuar com os professores na organização das atividades de complementação 

acadêmica; 

5) Organizar os horários de aulas, submetendo-os à aprovação do Diretor-Geral; 

6) Organizar os horários de trabalhos em laboratórios, oficinas e salas especiais, 

garantindo a utilização adequada pelos diversos cursos. Sempre que houver 

aumento de despesas, será indispensável a aprovação do Diretor-Geral; 

7) Atuar como facilitador pedagógico de discentes e docentes; 
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8) Sugerir nomes de professores para os cursos, privilegiando docentes com 

titulação, formação técnica e bons princípios de cidadania; 

9) Dar atendimento às solicitações acadêmico-administrativas, respeitando os 

prazos fixados; 

10) Observar o regime escolar e disciplinar da faculdade; 

11) Acompanhar o rendimento dos alunos e prever formas para ajudar estudantes 

que têm dificuldades; 

12) Apoiar e acompanhar o desenvolvimento de projetos de iniciação científica, de 

pesquisa e de extensão para os alunos; 

13) Promover a implantação do programa de monitoria; 

14) Apoiar e acompanhar o desenvolvimento dos estágios, incentivando a criação 

de novas propostas e convênios com organizações governamentais e não 

governamentais; 

15) Demonstrar aos alunos princípios de moral, de cidadania e de solidariedade; 

16) Garantir ações de acompanhamento sistemático do desenvolvimento e 

cumprimento do Plano de Disciplinas e seus respectivos registros, através de 

Diário de Classe; 

17) Organizar, acompanhar e fiscalizar o sistema de dependências e de dispensa 

de disciplinas; 

18) Promover alterações no Curso, sempre que detectadas novas tendências no 

mercado de trabalho ou novas técnicas de ensino; 

19) Organizar o Processo Seletivo e atualizá-lo a cada ano; 

20) Atuar contra a evasão de alunos, atacando as causas detectadas; 

21) Participar de reuniões pedagógicas, acompanhar e manter o nível de 

atualização e capacitação; 

22) Estimular e organizar eventos extracurriculares. 

 

32. PLANO DE EXPANSÃO 
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Para suprir as necessidades futuras de recursos tecnológicos a Faculdade 

Paschoal Dantas designará uma comissão constituída de representantes do corpo 

docente e do corpo técnico-administrativo para a elaboração de um estudo inicial que 

deverá nortear a realização de um futuro Plano-Diretor de Informática.  

O Plano Diretor de Informática dará suporte à tomada de decisões no 

campo da informática, especialmente quanto ao percentual de recursos orçamentários 

a ser destinado para atualização do parque de máquinas e de aplicativos em função 

dos avanços na área e, políticas de manutenção, conservação e utilização dos 

recursos de informática. 

Paralelamente à elaboração do Plano-Diretor de Informática, a Faculdade 

Paschoal Dantas definiu como forma de preservação do seu parque laboratorial de 

informática as seguintes ações: 

 

1. Como macro política, todos os projetos de atualização e manutenção de 

hardware, software e infra-estrutura deverão priorizar a área pedagógica da 

Instituição, e posteriormente a área administrativa. 

 

2. Semestralmente serão analisadas as solicitações recebidas dos diversos 

setores da Instituição (como as coordenadorias de curso) de modo a 

subsidiar a Mantenedora com relação a aquisição de equipamentos, 

softwares e infra-estrutura. Paralelamente discute-se, se for o caso, com os 

solicitantes a pertinência de cada solicitação e verifica-se se há amparo 

acadêmico e se a solicitação está alinhada com a política do curso. Então, 

estabelece um cronograma de atualização e aquisição alinhado com o fluxo 

de caixa orçamentário. 

 

3. A área de informática será estruturada, a fim de que as responsabilidades 

sejam definidas claramente e para que haja eficácia na realização das 

tarefas ligadas à área tecnológica, conforme a seguir:  
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- Centro de Desenvolvimento de Novas Tecnologias: responsável pelo 

desenvolvimento de projetos educacionais de apoio aos docentes, 

objetivando a qualificação do processo ensino-aprendizagem; 

- Gestão da Tecnologia da Informação (GTI): responsável por manter 

infra-estrutura adequada (cabeamento, servidores, redes), bancos de 

dados, estações de usuários, legalização de softwares, e outras 

atividades, como suporte técnico, manutenção de hardware e software e 

desenvolvimento de sistemas administrativos. 

 

- Monitoria de Laboratórios: responsável por manter adequadamente as 

instalações de laboratórios de informática utilizadas pelo corpo discente 

da Instituição, e apoio ao corpo docente durante as aulas. 

 

4. Política de atualização do parque de Máquinas/Softwares e Infra 

Estrutura: 

 

- Além das solicitações recebidas pelos vários setores da Instituição, em 

virtude da velocidade de avanço tecnológico, definiu-se que serão 

analisadas anualmente as novas configurações de mercado para 

hardware, software e infra-estrutura (cabeamento, redes, servidores etc.) 

a fim de propor sugestões de atualização, em função das necessidades 

de cada curso; 

 

- Análise anual das necessidades de melhoria da qualificação 

instrumental da Instituição, definindo quais dos itens (hardware, software 

e infra-estrutura) serão atualizados para o próximo ano. A cada ano, a 

Instituição renovará pelo menos um dos itens, aquele com maior 

necessidade de atualização;  
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- A cada ano, será feita renovação tecnológica de um dos itens (software, 

hardware e infra-estrutura), de modo que, a cada três anos, todos os 

itens serão atualizados. 

 

 

 

Serviços 

 

Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

 

 

A manutenção e conservação das instalações físicas serão realizadas por 

funcionários competentes da própria Instituição ou através de contratos com empresas 

especializadas. 

 

 

Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

 

 

A Instituição pretende terceirizar os serviços de manutenção e conservação 

das instalações e equipamentos, utilizando profissionais de reconhecida competência 

na área, para a manutenção preventiva. A manutenção contínua e corretiva fica a 

cargo da equipe de técnico/instrutor de cada laboratório. 

 

Biblioteca 

 

Espaço Físico 
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 A biblioteca da Faculdade Paschoal Dantas está instalada no Térreo, em uma 

área de 144,00 m2.  

A Faculdade Paschoal Dantas, atendendo a Portaria 1.679, contempla 

cuidados com o acesso às instalações físicas da biblioteca de forma a não restringir o 

percurso dos usuários e, em especial, daqueles portadores de deficiências físicas.  

A área de leitura da biblioteca está dimensionada para até 40 assentos, com 

mesas de uso coletivo, com cabines de estudo individual e de estudo em grupo, além 

de duas salas ambiente para reuniões. Os murais da biblioteca concentram-se no eixo 

de circulação principal com o fim de divulgar os dados e as informações.  

A biblioteca deve contar, inicialmente, com terminais de acesso à Internet, 5 

(cinco) ao todo, distribuídos de forma a facilitar o acesso da informação pelos 

usuários, além do acervo local.   

Para assegurar condições adequadas de conforto térmico, acústico, de 

iluminação, a biblioteca conta com um iluminação de 500 lux, higiene, ventilação e 

segurança, itens aliados a uma moderna arquitetura interna e mobiliário adequado. 

No segundo ano do qüinqüênio de vigente deste PDI, a área física da 

biblioteca deverá ser expandida em 350,00m2. 

 

Nível de Informatização da Biblioteca 

 

Para melhor atendimento aos usuários, a biblioteca será equipada com 

videoteca, multimeios, consultas on-line via Internet e outras facilidades tecnológicas 

disponíveis no mercado.  

A biblioteca tem dois microcomputadores para processamento técnico e 

adquirirá outros microcomputadores para uso dos alunos em consulta ao acervo e à 

Internet. 

A organização do acervo bibliográfico se fará antes do início do 

funcionamento dos cursos para que possa atender com presteza os seus usuários, 

bem como ter a possibilidade de identificar as necessidades para novas aquisições. 
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A Faculdade Paschoal Dantas colocará sua base de dados na Internet para 

possibilitar a consulta aos interessados. A biblioteca oferecerá acesso à Internet, 

gratuito a todos os alunos, professores e funcionários.   

 

Base de Dados e Estações Multimídia 

 

A biblioteca disponibiliza sua base de dados do acervo para consulta local e 

possui microcomputadores com acesso à Internet e consulta a diversas bases de 

dados. 

A biblioteca disponibiliza aos seus usuários estações multimídia para 

acesso à Internet e recursos audiovisuais. 

 

Plano de Aquisição, Expansão e Atualização do Acervo da Biblioteca 

 

No segundo ano do qüinqüênio de vigente deste PDI, a área física da 

biblioteca deverá ser expandida em 333,00m2. Os equipamentos de informática 

disponíveis para este setor deverão ser, pelo menos, duplicados. 

O acervo de títulos de livros terá uma ampliação anual de 20% (vinte por 

cento) com a finalidade de aumentar não somente a cobertura temática do acervo e a 

qualidade, mas também a quantidade de exemplares em relação aos títulos.  

O acervo de periódicos, incluindo jornais e revistas, terá uma ampliação 

anual de 10% (dez por cento) com o cuidado na manutenção das assinaturas 

correntes, anteriormente definidas e aquisição de títulos nacionais e estrangeiros 

solicitados em cada ano, para os cursos atuais e novos.  

O acervo de CD-ROMs/DVD é o material informacional que mais tem se 

ampliado. Para este fim, estão previstos 12% (doze por cento) de crescimento, pois 

além de representar grande economia de espaço permite à comunidade acadêmica, 

consultas e respostas imediatas, facilitando, inclusive, a impressão de textos. 
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O acervo de fitas de vídeo será ampliado à base de 8% (oito por cento) ao 

ano. 

Os recursos previstos no planejamento econômico-financeiro da Instituição 

estão na ordem de, no mínimo, 2% (dois por cento) da dotação orçamentária prevista. 

A aquisição será semestral. A compra será centralizada e a catalogação dos 

livros será realizada pela bibliotecária.  

A seleção do material bibliográfico será feita com critérios próprios, 

baseados em normas internacionais, observando-se os seguintes parâmetros: 

 

a) adequação às capacidades, necessidades e interesses dos usuários; 

 

b) atualizações de novas edições, a cada ano, pela aquisição dos melhores 

textos; 

 

c) preferência por novos títulos, obras de autores consagrados e data atual 

de publicação; 

 

d) caracterização do valor histórico das obras seja legal, fiscal ou cultural; 

 

e) número de exemplares existentes de cada obra, com verificação da 

freqüência de uso pelos usuários; 

 

f) prioridade para os conceitos de especificidade, relevância do tema e o 

princípio utilitário. 

 

O acervo será atualizado constantemente, por indicação de alunos e 

professores, por solicitação das Coordenadorias e da equipe da biblioteca, em razão 

de novas edições ou para atualização dos temas objeto de estudos, além de 

publicações destinadas a subsidiar projetos de pesquisa e extensão. 
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Serviços 

 

Horário de Funcionamento 

 

A biblioteca funcionará no horário das 8:00 às 23:00 de segunda a sexta-

feira, e aos sábados das 08:00 às 17:00 horas. 

 

Serviço e Condições de Acesso ao Acervo 

 

A biblioteca disponibilizará os seguintes serviços: 

 

- Consulta local e empréstimo domiciliar; 

- Reserva de livros; 

- Empréstimo entre bibliotecas; 

- Acesso à Internet; 

- Levantamento bibliográfico;  

- Orientação quanto à normalização bibliográfica (normas ABNT); 

- Comutação bibliográfica; 

- Visitas monitoradas. 

 

A inscrição é feita automaticamente para todos os alunos regularmente 

matriculados, sendo permitido o empréstimo local e domiciliar mediante apresentação 

de documento de identificação.  

Os empréstimos de livros serão facultados a comunidade da Faculdade 

Paschoal Dantas, estando à disposição para consulta de todos os interessados da 

comunidade externa à Faculdade. Também serão firmados convênios para 

empréstimos com outras bibliotecas. 
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O aluno tem direito a retirar três livros por cinco dias, podendo renovar o 

empréstimo por telefone, e-mail ou pessoalmente, desde que não haja reserva do 

material. Para cada dia de atraso, o aluno ficará impossibilitado uma semana de retirar 

novos livros. 

Aos professores será facultado o empréstimo de até cinco livros por oito 

dias, podendo renová-lo desde que não haja reserva.  

O empréstimo de periódicos é facultado somente aos professores, pelo 

período de três dias. Obras de referência, mapas e monografias de curso, estão 

disponíveis apenas para consulta local. 

O material emprestado é controlado com recursos computacionais. O 

sistema de gerenciamento da biblioteca possui um módulo de reserva onde o usuário 

pode reservar a obra que esteja em poder de outro estudante. 

 

Laboratório de Informática 

 

A Faculdade Interdisciplinar possui um laboratório de informática, instalado 

em uma área de 75,00 m2, com 30 microcomputadores, todos ligados em rede e com 

acesso à Internet. No ano de 2006 serão instalados mais quatro laboratórios, todos 

com capacidade para 25 anos.  

  

Laboratórios dos Cursos 

 

- Laboratórios do curso de Enfermagem; 

- Laboratório de Anatomia; 

- Laboratório de Informática; 

- Laboratório de Comunicação Interativa; 

- Laboratório de Gastronomia. 
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O planejamento dos laboratórios específicos obedecerá às exigências do 

projeto pedagógico de cada curso de graduação quanto à área física, às instalações 

específicas, às condições de biossegurança, aos equipamentos e aparelhos 

identificados pelos professores responsáveis pelas práticas e projetos de pesquisa e 

também programas de extensão. 

Cada laboratório deve ter um técnico responsável pelas atividades nele 

realizadas, auxiliado por técnico/instrutor ligados às disciplinas e atividades que o 

utilizam. 

A Instituição pretende terceirizar os serviços de manutenção e conservação 

das instalações e equipamentos, utilizando profissionais de reconhecida competência 

na área, para a manutenção preventiva. A manutenção contínua e corretiva ficará a 

cargo da equipe de técnico/instrutor de cada laboratório. 

 

33. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

Estratégia de Gestão Econômico-Financeira 

 

A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas em geral, 

pela Faculdade Paschoal Dantas, incumbindo-lhe tomar todas as medidas 

necessárias ao seu bom funcionamento, respeitados os limites da lei e deste 

Regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade 

própria de seus órgãos deliberativos e executivos. 

Compete precipuamente à Mantenedora promover os adequados meios de 

funcionamento das atividades da Faculdade colocando-lhe à disposição, os bens 

móveis e imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe 

os suficientes recursos financeiros de custeio. 

À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária da Faculdade 

podendo delegá-la no todo ou em parte, ao Diretor. Dependem da aprovação da 

Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados que importem aumento de despesas. 
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34. CONSIDERAÇÕES 

 

A gastronomia é muito mais do que estar cozinhando. Ela promove a 

criatividade e a inovação; além de técnicas, envolve gestão, marketing, administração. 

Assim como os processos tecnológicos de planejamento, organização, operação e 

avaliação de produtos e serviços inerentes à hospitalidade e lazer. As atividades 

compreendidas nesse eixo referem-se às relações sociais, turismo, eventos e 

gastronomia integrados ao contexto das ações humanas em diferentes espaços e 

gráficos e dimensões socioculturais, econômicas e ambientais. O gastrônomo deve 

atualizar-se continuamente buscando a evolução cultural, ética, relações 

interpessoais, domínio de línguas estrangeiras, prospecção mercadológica e 

coordenação de equipes. 

Portanto, a gastronomia atravessa um momento de expansão mundial com 

importância histórica, acrescentando novos conceitos à sua prática acadêmica e 

profissional. 
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35.ANEXOS 

 

 ESTÁGIO EM GASTRONOMIA 

 
 
ESPECIFICAÇÕES E OBJETIVOS 

São objetivos do Estágio Curricular:  

1. Permitir o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas, visando a uma 

melhor qualificação do futuro profissional;  

2. Propiciar condições para aquisição de maiores conhecimentos e 

experiências no campo profissional;  

3. Subsidiar o Colegiado do Curso Tecnológico em Gastronomia e o Núcleo 

Docente Estruturante – NDE, com informações que permitam adaptações e 

reformulações curriculares, quando necessárias;  

 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

O desempenho do estudante em gastronomia é atribuído à empresa que 

disponibiliza o estágio curricular, sendo avaliado por meio de impressos e 

analisados pelo coordenador do curso.  

 A empresa que disponibiliza deverá levar em consideração, no mínimo, os 

seguintes critérios:  

1. Frequência registrada;  

2. Características individuais de desempenho do acadêmico, conforme 

Instrumento de Avaliação;  

3. A aprovação no Estágio Curricular exigirá a frequência de 100% (cem por 

cento) e nota mínima 6  (seis) , numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.  

4. O aluno que não atingir a meta estabelecida, frequência, e demais itens 

contidos na folha de avaliação será reprovado, podendo cursar a disciplina 

novamente quando ofertado pela Faculdade Paschoal Dantas; 
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5. Não será permitida a colação de grau dos alunos que, por quaisquer motivos 

não cumprirem as horas do estágio exigidas pelo curso conforme preconizado 

pela legislação vigente no país.  

 

 

 

 

ANEXOS 

 

FICHA ACOMPANHAMENTO – GASTRONOMIA 
    NOME:   
 

DATA ATIVIDADE REALIZADA 
HORÁRIO ASS. 

DO 
ALUNO ENTRADA SAÍDA TOTAL 
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CURSO DE GASTRONOMIA 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 
NOME: 
MÓDULO: 
EMPRESA: 
RESPONSÁVEL PELO ESTÁGIO: 
 

AVALIAÇÃO DO  
RESPONSÁVEL 

  

CCOONNCCEEIITTOOSS  

 

OBSERVAÇÕES 
NECESSÁRIAS 

I. Postura – (Avaliar  
comunicação,participaç
ão e coerência na área 
de trabalho) 2,0 
Pontos. 

 
 
 

 

II. Sociabilidade – 
(Avaliar relacionamento 
com os 
colegas,superiores e 
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funcionários da 
empresa) 2,0 Pontos. 

III. Assiduidade e 
Pontualidade – (Avaliar 
atrasos, faltas e saídas 
antecipadas) 1,0 Ponto. 

  

IV. Desenvolvimento do 
conhecimento 
Teórico/Pratico –  
(Avaliar preocupação 
ao aplicar 
conhecimentos e 
descobrir outros no 
estágio) 3,0 Pontos.  

  

V. Liderança – ( 
Execução e 
posicionamento ) 2,0 
Ponto. 

 
 

 

TTOOTTAALL    

 
De acordo, 
 
 
 

_______________________________________________________          
 

    COORDENADOR DO CURSO                 
 
 

___________________________________________________               
     

   RESPONSÁVEL PELO ESTÁGIO 
 

 
 

 

TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

NÃO REMUNERADO 

 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/


 
 

 
 

 

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza nº. 495 CEP: -0270-000 São Paulo - SP 

Fone: (11) 2741.5100 -  http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/ 
 

126 

Pelo presente instrumento, firmado nos termos da 

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, do Decreto nº 87.497, de 18 de 

agosto de 1982, a EMPRESA OU INSTITUIÇÃO, (qualificação) devidamente 

inscrita no CNPJ/MF nº ___________________, neste ato representada pelo 

representante (qualificação) e a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PASCHOAL 

DANTAS, doravante denominada FACULDADE PASCHOAL DANTAS, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.731.858/0001-40, neste ato representada pelo  

Diretor Acadêmico em exercício___________________________, e o aluno (a) 

____________________________________ (qualificação), portador do RG nº 

__________________ – SSP/MT, CPF nº _____________________________, 

residente e domiciliado à Rua ____________________, Bairro: 

___________________, devidamente matriculado (a) no Curso Tecnológico 

em Gastronomia, sob número de matrícula____________________________, 

doravante denominado (a) ESTUDANTE, com interveniência da FACULDADE 

PASCHOAL DANTAS e a EMPRESA ajustam o seguinte: 

1 - A EMPRESA aceita, como estagiário (a), o 

estudante regularmente matriculado e freqüentando, efetivamente, curso 

Tecnológico em Gastronomia na FACULDADE PASCHOAL DANTAS. 

 

2 - O estágio tem como objetivo precípuo o 

entrosamento do ESTUDANTE com a EMPRESA/ INSTITUIÇÃO, 

possibilitando-lhe colocar em prática os ensinamentos recebidos pela 

FACULDADE PASCHOAL DANTAS e propiciando-lhe aperfeiçoamento 

técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. 

 

3 - O (A) ESTUDANTE desenvolverá suas 

atividades na EMPRESA com o título e a função de estagiário, com a total 

supervisão e acompanhamento integral de um professor, obrigando-se a; 
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a) cumprir a programação do estágio e realizar 

as atividades de aplicação que lhe forem prescritas; 

b) observar as condições fixadas para o estágio, 

especialmente quanto à jornada e ao horário ajustados; 

c) atender as normas de trabalho vigentes no 

âmbito da EMPRESA/ INSTITUIÇÃO; 

d) aceitar a supervisão e orientação técnico-

administrativa dos prepostos da EMPRESA/ INSTITUIÇÃO e da instituição de 

ensino, designados para tais funções; 

e) submeter-se aos processos e meios de 

avaliação de desempenho profissional e escolar; 

f) conduzir-se de maneira compatível com as 

responsabilidades do estágio, empenhando-se para maior rendimento; 

g) comunicar, por escrito, a EMPRESA/ 

INSTITUIÇÃO, conclusão ou interrupção de seu curso de graduação ou 

desligamento da FACULDADE PASCHOAL DANTAS, no prazo de 03 (três) 

dias da respectiva ocorrência; 

 

4 - O (A) ESTUDANTE, nos termos do artigo 3° 

da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e do artigo 61 do Decreto nº 

87.497, de 18 de agosto de 1982, não terá vínculo empregatício com a 

EMPRESA/ INSTITUIÇÃO. 

 

5 - Obriga-se a EMPRESA/ INSTITUIÇÃO a 

providenciar, a favor da ESTUDANTE, seguro de acidentes pessoais, 

durante o período em que o estágio estiver ocorrendo. 
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6 - O estágio terá a duração de___________________________, com termo 

inicial em __________________ e termo final em ___________________, 

com uma jornada de atividades de ___ (Máximo de 30 (trinta) hs semanais, 

podendo estender-se até 40 (quarenta) horas semanais nos casos relativos 

a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão 

programadas aulas presenciais desde que isso esteja previsto no projeto 

pedagógico do curso) em horário a ser estabelecido pela EMPRESA/ 

INSTITUIÇÃO, devendo, entretanto, compatibilizar-se com as atividades 

acadêmicas do (a) ESTUDANTE. 

 

7 - Por interesse das partes o estágio poderá ser 

prorrogado por períodos superiores até o limite de 02 (dois) anos, exceto 

quando se tratar de estagiário portador de deficiência, de acordo com o artigo 

11 da lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008. 

8 - Será assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração 

igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser 

gozado preferencialmente durante suas férias escolares. 

 

9 - O estágio findar-se-á nos seguintes casos: 

a) automaticamente, ao término do 

compromisso; 

b) abandono, caracterizado por ausência não 

justificada, de 08 (oito) dias consecutivos ou de 15 (quinze) dias interpolados, 

no período de 01 (um) mês; 

c) conclusão ou interrupção do curso, ou 

desligamento da FACULDADE PASCHOAL DANTAS; 

d) a pedido do ESTUDANTE; 
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e) no interesse e por conveniência da 

EMPRESA/ INSTITUIÇÃO inclusive se comprovado rendimento insatisfatório 

após decorrida a metade do período previsto para o estágio; 

f) ante o descumprimento, pelo ESTUDANTE,  

de qualquer dos itens deste TERMO DE COMPROMISSO; 

g) comportamento, funcional ou social, 

incompatível do ESTUDANTE; 

 

10 - Concluído o período máximo de 02 (dois) 

anos, o ESTUDANTE não poderá permanecer na EMPRESA/ INSTITUIÇÃO 

na condição de estagiário. 

 

11 - Aplica-se ao estagiário a legislação 

relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de 

responsabilidade da parte concedente do estágio. 

  

E assim, justas e compromissadas, assinam as 

partes este instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das 

testemunhas, que também os subscrevem. 

 

 

 

São Paulo, ___ de ____________ de 20______ 
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_______________________________________________ 

REPRESENTANTE INSTITUIÇÃO CEDENTE DO ESTÁGIO 

  

 

________________________________________________ 

REPRESENTANTE FACULDADE PASCHOAL DANTAS 

 

 

________________________________________________ 

DISCENTE DO CURSO TECNOLÓGICO EM GASTRONOMIA 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome:_________________________________________________ 

CPF:_______________________ Ass.:_______________________ 

 

Nome:_________________________________________________ 

CPF:_______________________ Ass.:_______________________ 
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