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I - CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES

1. Mantenedora

O Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB, pessoa jurídica de direito
privado, com sede e foro em Brasília-DF, CNPJ sob nº 00.059.857/0001-87, tem seu
Estatuto aprovado e registrado no Cartório do 2º Ofício de Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas, na folha 369, do Livro A-4, sob nº 445, em 22 de novembro de
1967, com demais alterações também registradas em cartório e está localizado na
EQN 707/907 – Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.310-500.

2. Mantida
A sede do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB - está localizada na EQN

707/907 – Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.310-500.

A instituição conta ainda com a Unidade Taguatinga, localizada na QS1 - Rua

212, Taguatinga, e com 7 polos que oferecem suporte à modalidade EAD.

O UniCEUB obteve seu último recredenciamento, por meio da Portaria MEC nº

1.405, de 27 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União, de 28 de

dezembro de 2018.

Anteriormente ao último recredenciamento como Centro Universitário, os atos

regulatórios do Centro Universitário de Brasília são os seguintes:

·      Credenciamento EAD

- Portaria MEC nº 918, de 15 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da

União de 16 de agosto de 2017.

·     Credenciamento Lato Sensu EAD
- Portaria MEC nº 1073, de 1º de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial

da União de 04 de novembro de 2013.

·      Recredenciamento Centro Universitário
Portaria MEC nº 920, de 12 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial da União

de 13 de julho de 2011.

·      Recredenciamento Centro Universitário
- Portaria MEC nº 2.236, de 29 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial da

União de 03 de agosto de 2004.
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·     Credenciamento Centro Universitário
- Decreto Presidencial s/n, de 23 de fevereiro de 1999, publicado no Diário Oficial da

União de 24 de fevereiro de 1999.

·      Credenciamento Centro de Ensino Unificado
-Decreto nº 62.609, de 26 de abril de 1968, publicado no Diário Oficial da União de

26 de abril de 1968.

3. Histórico da Mantenedora e do UniCEUB
O Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) é uma instituição de ensino

superior (IES), mantida pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB) que

nasceu de um projeto idealizado por um grupo de professores e os advogados que se

reuniram com a ideia de implantar uma instituição de ensino superior em Brasília, com

o apoio do então Deputado Federal e Líder da Câmara, João Herculino, que sugeriu a

criação de uma instituição de ensino superior particular com funcionamento noturno.

O CEUB foi fundado em 13/10/1967, como uma associação jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, CNPJ nº 00.059.857/0001-87, com sede e foro no Distrito

Federal (DF), com seu primeiro Estatuto aprovado e registrado no Cartório de

Registros de Títulos e Documentos, em 22/11/1967 e com alterações, também

registradas, sendo a última sob o nº 445, microfilme 8.623, em 27/09/1991. E, o atual

Estatuto, registrado no 29º Ofício de Registros de Pessoas Jurídicas, sob o nº 58339,

em 03/10/2007.

Inicialmente, a Instituição foi credenciada, como Faculdades Integradas, sendo

uma das IES pioneiras no Distrito Federal, por meio do Decreto nº 62.609 de

26/04/1968, publicado do Diário Oficial da União (D.O.U.) de 26/04/1968, com a

autorização de funcionamento de dez cursos de graduação, a saber: Administração,

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Geografia, História, Letras,

Matemática, Pedagogia e Psicologia.

O credenciamento como Centro Universitário ocorreu em 1999, por meio do

Decreto Presidencial S/N de 23/02, publicado no D.O.U. de 24/02, tornando-se o

primeiro Centro Universitário da região centro-oeste, tendo sido recredenciado em

2004 e 2011, respectivamente, pela Portaria nº 2.236 de 29/07/2004, publicada no

D.O.U. de 03/08/2004 e pela Portaria nº 920 de 12/07/2011, publicada no D.O.U. de

13/07/2011.
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Após 44 anos atuando apenas na região administrativa de Brasília, no Campus

Asa Norte, o UniCEUB seguiu as metas de ampliação, de novos campi, constantes de

seu PDI 2012-2016 e implantou o Campus Taguatinga I, em 2012 e, em 2015, o

Campus Taguatinga II, que emergiram da grande demanda da região administrativa

de Taguatinga e entorno.

Em 2013, o UniCEUB foi credenciado para a oferta de pós-graduação lato

sensu a distância pela Portaria nº 1.073 de 01/11/2013, publicada no D.O.U. de

04/11/2013. E, em 2017, esse ato foi transformado credenciamento para oferta de

cursos superiores na modalidade a distância. Atualmente, o UniCEUB está com sete

polos em funcionamento sendo três no DF (Polo EAD Sede/Asa Norte, Polo

EAD/Ceilândia e Polo EAD Taguatinga), um no Rio de Janeiro (Polo EAD Nova

Iguaçu) e dois em Minas Gerais (Polo EAD Buritis e Polo EAD Sete Lagoas), e um em

Goiás (Goiânia).

Em 2019, para melhor adequar a infraestrutura do UniCEUB, as atividades do

Campus I foram transferidas para o Campus II, conforme Resolução CONSU nº 04,

de 2 de janeiro de 2019.

Com ensino de excelência e política de renovação permanente, o UniCEUB

acompanha as evoluções tecnológicas e pedagógicas e, atualmente, conta com cerca

de 25 cursos de graduação presenciais e 14 a distância, entre bacharelados,

licenciatura e tecnológicos, nas áreas das ciências agrárias, da saúde, exatas,

humanas, sociais aplicadas, engenharias, entre outras, assim como nos seguintes

eixos tecnológicos: ambiente e saúde, gestão e negócios, informação e comunicação,

produção cultural e design e turismo, hospitalidade e lazer. Na pós-graduação lato

sensu oferta cerca de 40 cursos e, na pós-graduação stricto sensu conta com três

mestrados em funcionamento, Arquitetura e Urbanismo, Direito e Psicologia e, um

doutorado em Direito.

O cenário da pesquisa no UniCEUB vem crescendo exponencialmente nos

últimos anos, sendo concebida como princípio educativo integrado à formação dos

discentes dos cursos de tecnologia, graduação e pós-graduação, atualmente, com

mais de 60 grupos multidisciplinares de pesquisa, compostos por discentes e

docentes cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil, vinculado ao

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e,



7

aproximadamente, 231 linhas de pesquisa. Atualmente, conta com mais de 131

projetos de iniciação científica, com bolsas institucionais, do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da iniciativa privada. Para

analisar, qualificar e acompanhar as pesquisas a Instituição conta com o Comitê de

Ética em Pesquisa (CEP) com Seres Humanos, instituído por meio da Portaria

Reitoria nº 5 de 14/09/2004 e registrado junto a Comissão Nacional de Ética em

Pesquisa (CONEP), desde 10/2005 e, a Comissão de Ética no Uso de Animais

(CEUA), instituído pela Portaria Reitoria nº 8 de 01/10/2012 e registrado junto ao

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), desde

05/2014.

A extensão no UniCEUB assume a concepção acadêmica do termo “extensão”

estruturada na dialogicidade professor-aluno e no tripé

Interdisciplinaridade-Sustentabilidade-Ética e insere-se no Plano de Desenvolvimento

Institucional do UniCEUB como áreas de atuação articuladas ao ensino e à pesquisa,

rejeitando as concepções assistencialista e mercantilista. Seguindo essa diretriz

maior, as ações empreendidas formam um conjunto que visa à excelência da

educação. A interdisciplinaridade, a articulação de esforços e iniciativas advindas de

cada curso, a interação entre teoria e prática – na dimensão de troca de saberes

provenientes dos âmbitos universitários e dos demais que integram a sociedade mais

abrangente constituem as diretrizes instituidoras da política de extensão e de

integração comunitária do UniCEUB. Assim, busca-se incentivar e consolidar práticas

que estabelecem a ligação do Centro Universitário com a comunidade (interna e

externa), viabilizando a difusão de conhecimentos e potencializando os efeitos da

ação empreendida.

A fim de dar suporte a todo esse conjunto de cursos de tecnologia, graduação

e pós-graduação e de atividades de pesquisa e extensão e favorecer um corpo

discente formado por aproximadamente 17 mil pessoas (tecnologia, graduação e

pós-graduação), o CEUB, não mediu esforços e investiu, nos últimos anos, na

qualificação docente e dos funcionários técnicos administrativos, no parque de

informática, no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e na infraestrutura das

unidades acadêmicas (campi) e da unidade do Centro de Atendimento Comunitário,

localizada no Setor Comercial Sul em Brasília.
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4. Missão
O Centro Universitário de Brasília, buscando formar profissionais em nível de

excelência, oferece educação superior com foco no ensino, na pesquisa e na

extensão, alinhado com a missão institucional de “criar oportunidades para o
desenvolvimento de cidadãos capazes de transformar a sociedade”.

As diretrizes e os princípios institucionais permeiam a identidade do UniCEUB

com base nos referenciais ético-políticos, epistemológicos, educacionais e técnicos.

Ao expandir os seus campi para atender novas demandas regionais contribui para o

desenvolvimento humano, social e intelectual do entorno, também com a oferta na

modalidade a distância.

5. Visão
Ser referência nacional como instituição de ensino superior que utiliza

estratégias inovadoras para a formação de profissionais de excelência, conscientes

do seu papel na sociedade.

6. Valores
Ética
Excelência
Responsabilidade
Competência
Inovação

7. Objetivos
O Centro Universitário de Brasília – UniCEUB – tem como objetivos gerais:

● - Promover a educação em geral, mediante suas atividades, programas, cursos

e serviços;

● Formar e aperfeiçoar educadores, profissionais e pesquisadores, conferindo,

pela realização de seus cursos, programas e atividades, os graus e títulos

respectivos;

● Promover programas e atividades de atualização permanente de educadores,

profissionais e pesquisadores;

● Promover programas e projetos de pesquisa, nos vários ramos do saber, para

ampliação do conhecimento e, em especial, para a melhor qualificação do

ensino e das atividades didático-pedagógicas;
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● Participar do processo de desenvolvimento da comunidade, por meio de seus

cursos, programas e serviços extensionistas;

● Promover a integração institucional e a de seus agentes, interagindo com a

comunidade e com setores produtivos do país;

● Conscientizar a comunidade externa e interna dos direitos e deveres da pessoa

humana, da família, do Estado e da sociedade;

● Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino,

de publicação ou de outras formas de comunicação;

● Promover o espírito de solidariedade entre as pessoas, procurando soluções

para a melhoria do controle de qualidade de vida do ser humano, na busca da

integração com o meio ambiente;

● Fortalecer a articulação interinstitucional, mediante convênios, acordos de

cooperação e programas diversos;

● Disciplinar programas de educação continuada abertos aos egressos do

UniCEUB e à comunidade em geral; e

● Implementar processo permanente de avaliação institucional.

II- POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DO CEUB

POLÍTICA DE ENSINO

Os dois pilares fundamentais para as políticas de ensino são promover a

produção dos saberes gerados na práxis reflexiva e desenvolver, criticamente, os

saberes e as competências básicas para a sociedade do conhecimento. Neste

sentido, ensino e aprendizagem são duas faces de uma política de ensino e

formação, centradas na contextualização, flexibilidade, acessibilidade metodológica e

interdisciplinaridade.

Ao estabelecer sua política de ensino para a tecnologia, graduação e

pós-graduação, a Instituição procura compreender os saberes e as competências

requeridas pelo mundo do trabalho e oferecer um ensino de qualidade, fortalecendo

as atividades do processo ensino-aprendizagem para a formação de um profissional

com pleno domínio dos fundamentos da sua área de conhecimento, tendo como
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característica a educação continuada com capacidade de se apropriar das inovações,

de interagir com a tecnologia e com a sociedade da informação, bem como participar

ativamente como cidadão na resolução de conflitos e na construção de uma

sociedade mais justa e democrática. Desse modo, a ação educativa entre professor e

aluno deve ser vivida como o encontro de duas subjetividades, cada qual sendo

agente de sua própria história.

Em relação ao conhecimento a Constituição (1988) definiu que as

universidades devem obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino,

pesquisa e extensão de forma a garantir um elo articulador entre a produção dos

conhecimentos científicos, o desenvolvimento de atitude investigativa, crítica e

criativa. Tais atividades, quando atuam de forma indissociável, potencializam as

competências e habilidades do educador e do educando e oferecem maior

consistência às atividades extensionistas, atingindo, dessa forma, as finalidades mais

significativas da educação. A abordagem em separado ocorre por questões

didático-pedagógicas, a fim de enfatizar suas maiores ou menores articulações com

as configurações que delineiam o mundo contemporâneo. Ressaltando-se, portanto,

que a indissociação entre essas atividades não é a somatória de um conjunto de

ações, mas a introdução de um processo que estimula a disposição do sujeito para

ensinar e aprender por meio da pesquisa, do ensino e da extensão. 

O UniCEUB priorizou um ensino voltado para as demandas atuais com o intuito

de haver maior participação e envolvimento dos estudantes ao optar pelo uso das

metodologias participativas e colaborativas no processo de ensino-aprendizagem, que

favorecem o conhecimento da realidade concreta, pois o estudante convive com

problemas ligados ao campo científico de sua formação, problematizando-a e

compreendendo-os a fim de procurar as possíveis soluções. Ao oferecer o curso de

Medicina, adotou a metodologia participativa e problematizadora (PBL) onde a teoria

e a prática caminham juntas possibilitando ao discente desenvolver a capacidade de

aprender a aprender (conhecimento), aprender a ser (atitudes), aprender a fazer

(habilidades) e aprender a viver juntos (compartilhar) (Delors, 1999).

Sempre atenta às questões metodológicas, tendo a inovação

didático-pedagógica como foco, os projetos pedagógicos dos cursos de tecnologia e

graduação adotam a organização curricular flexível e relacionada às competências

(conhecimento, habilidades e atitudes) necessárias à formação profissional e estão
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em constantes atualizações decorrentes das avaliações internas e externas e das

necessidades do mundo do trabalho.

Para a Instituição os conteúdos curriculares desenvolvidos no ensino abordam

assuntos transversais como as políticas de educação ambiental, de educação em

direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino da história e

cultura afro-brasileira, africana e indígena visando à valorização da diversidade.

Dentre as disciplinas optativas o ensino da LIBRAS é sugerido como forma de garantir

maior comunicabilidade entre os ouvintes e os não ouvintes, sendo obrigatória nos

cursos de licenciatura.

A busca incessante para o aprimoramento de práticas inovadoras fez com que

o UniCEUB nos últimos anos, adequasse a estrutura curricular dos cursos a fim de

reestruturar a forma da abordagem dos conteúdos e a forma da oferta das

modalidades entre o ensino presencial e o ensino a distância. A oferta de disciplinas

virtuais, e, logo em seguida a Graduação Virtual, com a adoção do LMS (Learning

Management System) Moodle como seu Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA),

estabeleceu uma mudança de paradigma importante para o ensino na Instituição,

uma vez que uma ferramenta de apoio ao ensino presencial agregou valor ao fazer

pedagógico do cotidiano. Paulatinamente, a utilização dessas tecnologias foi

estendida para oferta de disciplinas totalmente a distância, como parte do currículo

dos cursos de tecnologia e graduação. O software livre Moodle foi totalmente

customizado à proposta e modelo do ensino a distância adotado pelo UniCEUB.

Outro recurso que também tem sido responsável pela transformação do

ensino por meio do uso de tecnologias, é a plataforma do Google for Education. Essa

plataforma engloba diversas ferramentas educacionais com o objetivo de aperfeiçoar

o ensino e envolver ainda mais os estudantes. Os aplicativos da Google possibilitam

uma maior interação entre os próprios alunos durante tarefas e o desenvolvimento de

trabalhos solicitados pelos docentes, bem como trabalhos em grupo. Isso é possível

porque foram criados exatamente para serem usados de forma mais participativa e

colaborativa, possibilitando alterações e edições em tempo real e propiciando a

realização de tarefas de modo compartilhado, assegurando o acesso a materiais e

recursos didáticos a qualquer hora e lugar. É importante destacar que o uso das

tecnologias associadas às diferentes metodologias de ensino-aprendizagem

possibilitam o enriquecimento do trabalho realizado no cotidiano da sala de aula.

https://www.qinetwork.com.br/como-o-google-academico-pode-ajudar-nos-estudos/
https://www.qinetwork.com.br/como-o-google-academico-pode-ajudar-nos-estudos/
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Por ser o ensino, basicamente, um processo interativo-comunicativo, orientado

por intencionalidades formativas, o UniCEUB oferece durante a trajetória acadêmica

formação continuada aos docentes com caráter inovador, para que o ensino seja cada

vez mais permeado de ações interdisciplinares, contextualizadas, flexíveis, com

acessibilidade metodológica capaz de eliminar as barreiras teórico-práticas do

processo de ensino/aprendizagem.

Nesta perspectiva, além de melhorar a articulação entre teoria e prática, por

favorecer a autonomia metodológica e avaliativa do corpo docente, o programa de

formação continuada, ao oferecer cursos, fóruns, oficinas pedagógicas, pesquisa e

eventos, entre outros, propicia a compreensão da docência como objeto de pesquisa,

reflexão, sistematização e como espaço necessário ao cumprimento do compromisso

político, ético e profissional, com o intuito de redimensionar e construir novas práticas

pedagógicas.

Assim, as políticas de ensino adotadas foram determinantes para a

consolidação dos projetos pedagógicos dos cursos e para que as metodologias ativas

fossem incorporadas e consolidadas, tendo a formação continuada dos docentes sido

intermediadas pela sala de aula Google Classroom, propiciando a articulação entre o

domínio das tecnologias, dos conteúdos e das unidades curriculares

Além das organizações curriculares já implantadas, estruturadas por

componentes curriculares sequenciados e unidades curriculares temáticas, vale

destacar a implantação dos Projetos de Integração Dirigida e Interdisciplinar-PIDI,

outra estratégia pedagógica que possui um desenho diferenciado em sua estrutura

curricular e é utilizada em alguns cursos, pois, visam consolidar os diversos

conhecimentos adquiridos durante os semestres, a fim de possibilitar a articulação

vertical no sentido do aprofundamento dos conteúdos disciplinares, bem como a

horizontal, ligada às disciplinas ofertadas em cada semestre, podendo cada PIDI

representar uma unidade curricular, em cada semestre, com carga horária regular,

prevista na matriz curricular dos cursos. É dotado de um conjunto de atividades

articuladas e interdisciplinares com o uso de metodologias participativas,

colaborativas e problematizadoras que são desenvolvidas e avaliadas.

É importante ressaltar que as constantes atualizações nas práticas

pedagógicas fortalecem o aprimoramento e inovação de estratégias de ensino e

aprendizagem que façam sentido para a compreensão das gerações que estão

chegando nas salas de aula. A motivação dos discentes ao experimentarem a
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situação de protagonistas de sua própria história, revela o senso de pertença à

Instituição e o envolvimento nas diversas ações ofertadas, desde atividades

extensionistas, de pesquisa e até de voluntariado, uma vez que percebem que as

competências adquiridas, durante a sua trajetória de formação podem contribuir para

uma sociedade mais justa e igualitária, o que vem atender a Missão Institucional que

é a de “Criar oportunidades para o desenvolvimento de cidadãos capazes de

transformar a sociedade”. 

POLÍTICA DE PESQUISA

1 A pesquisa no UniCEUB

A pesquisa é concebida com o objetivo de inovar e enriquecer o ensino de

tecnologia e graduação, produzir novos conhecimentos como princípio educativo e

formativo. Constitui atividade pedagógica exercida em todos os níveis de ensino, com

vistas ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento crítico e reflexivo e à

aproximação com as múltiplas realidades sociais e profissionais.

O UniCEUB promove a pesquisa como modo de inovar e enriquecer seus

programas de ensino, por intermédio do apoio ao programa de iniciação científica e

iniciação científica júnior, ao programa de pesquisa docente e aos grupos de

pesquisa, com a finalidade de ampliar os conhecimentos da sociedade, dos agentes

educacionais e de seus educandos e atender a demanda profissional. A atividade de

pesquisa no UniCEUB deve refletir a filosofia da Instituição, ou seja, “a busca do

conhecimento e da verdade, pela preparação do homem integral, assegurando-lhe a

compreensão adequada de si mesmo, de seu papel na sociedade e de sua

responsabilidade como profissional”, fortalecer os valores de ética, pluralidade de

ideias, criatividade, consciência, cooperação e sensibilidade.

Desta forma, por acreditar na pesquisa como um agente transformador do

ensino, o UniCEUB desenvolve ações e atividades que permitem o fortalecimento da

pesquisa, do perfil crítico acadêmico-científico dos envolvidos e, consequente,
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consolida novas propostas de cursos de pós-graduação, além do seu

amadurecimento em termos de produção e repercussão de trabalhos acadêmicos.

A parceria do UniCEUB com instituições de fomento externas, públicas e

privadas, permite aos alunos o envolvimento com as atividades e ações de pesquisa e

o apoio por meio de concessão de bolsas. Da mesma forma, o UniCEUB também se

compromete em oferecer a equipe pesquisadora, bolsas aos alunos, carga horária ao

professor orientador e recurso financeiro para a compra de material, conforme

descrito nos editais e nas metas do PDI, elaborado pela Instituição de acordo com a

regulação e aprovado periodicamente pelo MEC.

Programa de Iniciação Científica – PIC/UniCEUB

Este programa institui, no UniCEUB, por meio da publicação da Portaria no 3 de

3 de maio de 2002, as condições necessárias à consecução de projetos de pesquisa

de interesse da comunidade acadêmica e contribui para o desenvolvimento do

pensamento e da prática científica pelos estudantes de tecnologia e graduação e,

consequentemente, para a formação de novos pesquisadores. Em 13 de fevereiro de

2019, foi publicada a Portaria no 32, que estabelece o regulamento do programa e

revoga as disposições em contrário, publicadas na portaria anterior.

Os objetivos do programa são:

● Introduzir e disseminar a pesquisa nos cursos de tecnologia e graduação,

possibilitando maior articulação entre estes cursos e a pós-graduação;

● Incentivar a participação dos estudantes de tecnologia e graduação para que

desenvolvam o pensamento e a prática científica sob a orientação de

pesquisadores qualificados;

● Estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de tecnologia e

graduação nas atividades de iniciação científica;

● Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;

● Contribuir para melhor qualificação de estudantes candidatos a programas de

pós-graduação;

● Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a

qualquer atividade profissional;

● Estimular a formação e a consolidação de grupos de pesquisa.
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O Centro Universitário de Brasília, por meio de sua política de pós-graduação e

pesquisa, reforça seu compromisso no estabelecimento de parcerias com instituições

de fomento à pesquisa externas e instituições não acadêmicas que valorizam e

fomentam ações de pesquisa. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP/DF)

são instituições parcerias do UniCEUB e confirmam essa parceria por meio de

concessão de bolsas aos alunos e professores pesquisadores e também pela

participação em eventos acadêmicos científicos promovidos com o objetivo de

divulgar e avaliar a pesquisa institucional à comunidade acadêmica e não acadêmica.

Serão apresentadas, a seguir, as modalidades de iniciação científica em parceria

com agências fomentadoras externas e públicas, como CNPq e FAP/DF e a iniciação

científica desenvolvida em parceria com instituições não acadêmicas, as quais são

responsáveis pela demanda da pesquisa.

Programa de Iniciação Científica e as agências públicas

O UniCEUB é parceiro de instituições públicas fomentadoras de pesquisa, como

o CNPq e a FAP/DF. A parceria é formalizada por meio de editais para concessão de

bolsas aos alunos de tecnologia e graduação e pelo comprometimento da

contrapartida institucional no fomento de pesquisas, por meio de bolsas aos alunos,

pagamento de carga horária aos professores orientadores e recursos financeiros para

a compra de material para o desenvolvimento das pesquisas. Nesse sentido, são

lançados anualmente, editais intitulados: PIC/PIBIC; destinado a todos os alunos dos

cursos de tecnologia e graduação da instituição que tem como um dos objetivos

incentivar o desenvolvimento de pesquisas no UniCEUB e o ingresso de alunos com

alto rendimento acadêmico em projetos de pesquisas e, o edital de iniciação científica

em desenvolvimento tecnológico e inovação, o PIC/PIBITI; também destinado a todos

os alunos de tecnologia e graduação, e com um dos objetivos de estimular os

discentes de tecnologia e graduação em atividades, metodologias, conhecimentos e

práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e aos processos de inovação.

Os projetos do programa são selecionados mediante a publicação de editais

anuais, nos quais os referenciais e as normas são divulgados à comunidade

acadêmica. Entre outros requisitos, para participar dos editais, os estudantes devem
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estar regularmente matriculados em cursos de tecnologia e graduação do UniCEUB, e

os professores devem apresentar titulação de mestre ou doutor.

O processo seletivo dos projetos inscritos consta de duas etapas: a primeira é a

pré-seleção dos projetos pelo comitê institucional, composto por professores

pesquisadores da instituição. Nesta etapa, projetos que não atingem a pontuação

mínima, definida em edital, são excluídos do processo seletivo. Todos os projetos com

pontuação superior à mínima são encaminhados para avaliação pelo comitê externo,

composto por professores da comunidade externa, preferencialmente, pesquisadores

com bolsa de produtividade pelo CNPq. A segunda etapa do processo seletivo é a

seleção final dos projetos pré-selecionados, realizada pelo comitê institucional e pelo

comitê externo. A pontuação final dos projetos é determinada pela média ponderada

simples das pontuações atribuídas pelos comitês, e a classificação final dos projetos é

realizada por essa média. Após a conclusão do processo seletivo, o resultado final é

divulgado à comunidade acadêmica pelas principais mídias de comunicação.

Os projetos selecionados são desenvolvidos pelo período de 12 meses, com

apoio institucional, por meio da concessão de bolsas aos estudantes, carga horária ao

docente e recursos financeiros destinados à compra de material para a pesquisa.

Para cada projeto aprovado podem ser inseridos até dois alunos de tecnologia ou

graduação, um na modalidade bolsista e outro, na modalidade voluntária, de acordo

com a determinação do professor orientador e desde que, sejam apresentados planos

de trabalhos distintos aos alunos. Os alunos voluntários devem atender às mesmas

exigências dos alunos bolsistas para a obtenção de certificado. A participação do

aluno de iniciação científica, bolsista ou voluntário, é limitada a um único projeto de

pesquisa, independentemente do edital participante.

A quantidade de bolsas, de carga horária e o valor do recurso financeiro

disponibilizado são estabelecidos anualmente, de acordo com a disponibilidade

orçamentária e financeira das instituições fomentadoras e, descrito nas metas do

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), elaborado pela Instituição de acordo

com a regulação e aprovado periodicamente pelo Ministério da Educação (MEC).

Programa de Iniciação Científica e instituições parceiras

Com o objetivo de atender às demandas regionais e estabelecer parcerias com

instituições que valorizam e fomentam pesquisa, o UniCEUB mantém termo de
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cooperação técnico-científica com instituições não acadêmicas, as quais demandam

pesquisa a instituição, sendo elas: o Instituto de Pesquisa e Ensino do Hospital Home

(IPE-HOME), o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), a Estação Experimental de

Agroecologia Chácara Delfim, o Laboratório de Biotecnologia Animal BioCELL, o

Laboratório Veterinário Santé, o Laboratório de Medicina Veterinária Diagnóstica

Scan, a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

do Distrito Federal (SEAGRI/DF) e a Associação de Meliponicultores do Distrito

Federal (AME-DF).

A parceria com essas instituições proporciona à comunidade discente

oportunidade de desenvolvimento de pesquisas em atendimento às demandas locais

e regionais, acesso ao âmbito profissional, além de tornar possível o atendimento às

necessidades das instituições. Os projetos de pesquisas propostos, os critérios para a

participação, o quantitativo de alunos bolsistas e voluntários são determinados em

edital liberado anualmente.

O processo de avaliação e seleção dos alunos interessados nesses editais é

realizado em diferentes etapas, todas elas acompanhadas pela equipe da Assessoria

de Pós-Graduação e Pesquisa, pelo professor orientador vinculado ao UniCEUB e

pelo pesquisador da instituição parceira. Após a conclusão do processo seletivo o

resultado final é divulgado à comunidade acadêmica pelas principais mídias de

comunicação.

Os projetos selecionados são desenvolvidos pelo período de 12 meses, com

apoio institucional, por meio do acompanhamento e da gestão pedagógica do

programa realizados pela Assessoria de Pós-Graduação e Pesquisa.

Gestão e Acompanhamento do Programa de Iniciação Científica – PIC/UniCEUB

A gestão pedagógica do programa constitui um processo institucional e

educacional de incentivo à prática e à cultura científica entre estudantes e

professores. Procura-se fortalecer e incentivar um ambiente acadêmico de ações

formativas, orientação de pesquisa, elaboração de projeto, uso de recursos da

Biblioteca, conhecimento básico de ferramentas estatísticas, uso dos espaços

acadêmicos destinados às pesquisas e elaboração de gêneros textuais reconhecidos

na comunidade acadêmica.



18

Durante o período de desenvolvimento da pesquisa, a gestão pedagógica do

programa realiza ações de apoio, acompanhamento e promoção de oficinas

científicas. A Assessoria de Pós-Graduação e Pesquisa desenvolve um sistema de

acompanhamento do programa, com o objetivo de identificar se os objetivos são

alcançados e se os planos de trabalho aprovados são cumpridos. Conforme o edital,

os estudantes apresentam, mensalmente, à Assessoria o documento intitulado Ficha

de efetividade, por meio do qual o acompanhamento da pesquisa é realizado. Além

disso, os resultados parciais da pesquisa são apresentados na forma de relatório e

avaliados pelo comitê institucional como medida de acompanhamento.

Ao término do programa, os resultados finais da pesquisa são avaliados pelos

comitês institucional e externo e apresentados no Encontro de Iniciação Científica do

UniCEUB e no Congresso de Iniciação Científica da UnB, na forma de painéis e

comunicação oral. Além disso, são publicados e divulgados nos anais dos eventos, na

forma de resumo. O programa de iniciação científica do UniCEUB mantém uma

revista virtual própria na qual os relatórios finais das pesquisas são publicados e

disponibilizados à comunidade acadêmica.

Programa de Iniciação Científica Júnior – PIC Júnior

A fim de integrar o ensino médio com o ensino de graduação e tecnologia, foi

implementado o Programa de Iniciação Científica Júnior. Trata-se de programa de

apoio à pesquisa e de integração dos estudantes do ensino médio nas atividades

técnicas e científicas, com o objetivo de introduzir e de exercer o espírito pesquisador

nos estudantes da educação fundamental, possibilitando maior articulação entre

ensino médio e superior. O programa, da mesma forma que o PIC/UniCEUB,

disponibiliza bolsas do CNPq (PIBIC-EM) aos estudantes das escolas de ensino

médio da rede pública do Distrito Federal, carga horária ao docente orientador do

UniCEUB e recursos financeiros destinados à compra de material para a pesquisa.

O UniCEUB também disponibiliza vagas da modalidade voluntária aos

professores interessados no desenvolvimento de pesquisas com alunos desse nível

de ensino. Por esse motivo, além da parceria firmada com centros de ensino da rede

pública, o UniCEUB também desenvolve pesquisas com centros de ensino da rede

particular de ensino. A integração e o desenvolvimento de parcerias e pesquisas entre

alunos do ensino médio, da graduação, tecnologia e inclusive, da pós-graduação, com
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professores da instituição, têm se tornado um elemento diferenciador na promoção de

pesquisas institucionais.

São objetivos do programa de iniciação científica júnior: estimular os estudantes

do ensino médio a desenvolver a prática da pesquisa; despertar o pensamento

científico entre estudantes do ensino médio das escolas envolvidas; estimular o

interesse pela pesquisa; introduzir e disseminar a pesquisa, possibilitando maior

articulação entre o ensino médio e a tecnologia e graduação; além de estimular

professores e estudantes a engajar-se na atividade de pesquisa com temáticas e

objetivos voltados à realidade do ensino médio.

Igualmente à gestão pedagógica do programa de iniciação científica, as

pesquisas do programa de iniciação científica júnior obtêm ações de

acompanhamento, apoio e avaliação dos projetos desenvolvidos. Os alunos do ensino

médio apresentam, mensalmente, à Assessoria o documento intitulado Ficha de

efetividade, por meio do qual o acompanhamento da pesquisa é realizado. Além

disso, os resultados parciais da pesquisa são apresentados na forma de relatório e

avaliados pelo Comitê Institucional como medida de acompanhamento.

Ao término do programa, os resultados finais da pesquisa são avaliados pelos

comitês institucional e externo e apresentados no Congresso de Ensino, Pesquisa e

Extensão do UniCEUB e no Encontro de Iniciação Científica. Além disso, os

resultados das pesquisas são publicados e divulgados na forma de resumo e

comunicação oral.

A quantidade de bolsas, de carga horária e o valor do recurso financeiro

disponibilizado ao PIC júnior são estabelecidos anualmente, de acordo com a

disponibilidade orçamentária e financeira das instituições fomentadoras e, descrito

nas metas do PDI, elaborado pela Instituição de acordo com a regulação e aprovado

periodicamente pelo MEC.

Programas de Pesquisa Docente

Grupos de Pesquisa
São grupos multidisciplinares compostos por professores e estudantes

cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil, vinculado ao Conselho

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq/Lattes, organizados

em torno de um líder, que desenvolve pesquisas nas diversas áreas do conhecimento.
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Os grupos de pesquisas vinculados aos programas stricto sensu do UniCEUB

têm cronograma de encontros e desenvolvem atividades semestralmente. Os debates

e os seminários apresentados por esses grupos permitem a integração dos

estudantes da tecnologia e da graduação com os da pós-graduação lato e stricto

sensu.

Por meio dos grupos de pesquisa cadastrados no Diretório dos Grupos de

Pesquisa do Brasil, vinculado ao – CNPq/Lattes, o UniCEUB instituiu um modelo de

programa de pesquisa docente. Professores pesquisadores participantes desses

grupos de pesquisa participam, por meio de editais de pesquisa, liberados

anualmente, nos quais podem inserir alunos de tecnologia, graduação e/ou alunos

dos cursos de pós-graduação stricto sensu da instituição no desenvolvimento de

pesquisas.

O processo seletivo dos projetos inscritos é realizado pelo comitê institucional,

composto por professores pesquisadores, ativos do quadro do UniCEUB. A

classificação final dos projetos é realizada por essa avaliação, e o resultado final é

divulgado à comunidade acadêmica pelas principais mídias de comunicação.

Os projetos selecionados são desenvolvidos pelo período de 12 meses, com

apoio institucional, por meio do acompanhamento e da gestão pedagógica do

programa. Ao término do programa, os resultados finais da pesquisa são avaliados

pelos comitês institucional e externo e apresentados no Encontro de Iniciação

Científica do UniCEUB e no Congresso de Iniciação Científica da UnB, na forma de

painéis e comunicação oral. Além disso, são publicados e divulgados nos anais dos

eventos, na forma de resumo. Os relatórios finais das pesquisas são publicados e

disponibilizados à comunidade acadêmica por meio de uma revista virtual, com ISSN

próprio e publicação anual.

Agências fomentadoras
Com o objetivo de cumprir com o plano de capacitação docente e permitir aos

professores o crescimento e o amadurecimento acadêmico, além da crescente

produção acadêmica, o UniCEUB incentiva seus docentes e participa de editais

criados por agências externas de fomento com esse mesmo objetivo.

Desta forma, a instituição incentiva e permite que professores se inscrevam em

editais para a participação em cursos, eventos científicos, programas de

pós-graduação stricto sensu, e programas de pós-doutoramento.
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Programa Voluntário de Iniciação Científica
Com o objetivo principal de introduzir e disseminar a pesquisa nos cursos de

tecnologia e graduação, possibilitando maior articulação entre eles e a

pós-graduação, foi criado, em 2016, o programa voluntário de iniciação científica.

Constitui-se como uma mais oportunidade de desenvolvimento de pesquisa

institucional, oferecida a todos os alunos dos cursos de tecnologia e de graduação do

UniCEUB sob orientação dos professores vinculados aos cursos de pós-graduação

stricto sensu, regularmente ofertados pela instituição, sendo eles: Mestrado e

Doutorado em Direito, Mestrado em Psicologia e Mestrado em Arquitetura e

Urbanismo.

Os objetivos do programa são:

● Introduzir e disseminar a pesquisa nos cursos de tecnologia e graduação,

possibilitando maior articulação entre a graduação e a pós-graduação;

● Incentivar a participação dos estudantes de cursos de tecnologia e graduação

para que desenvolvam o pensamento e a prática científica sob a orientação de

pesquisadores qualificados.

● Estimular pesquisadores produtivos a envolver estudantes dos cursos de

tecnologia e graduação nas atividades de iniciação científica.

● Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa.

● Contribuir para a melhor qualificação de alunos candidatos a programas de

pós-graduação.

● Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a

qualquer atividade profissional.

● Estimular a formação e a consolidação de grupos de pesquisa.

Os projetos do programa voluntário de iniciação científica são selecionados

mediante a publicação de editais anuais, nos quais os referenciais e as normas são

divulgados à comunidade acadêmica. Entre outros requisitos, para participar dos

editais, os estudantes devem estar regularmente matriculados em cursos de

tecnologia ou graduação do UniCEUB, e os professores devem ser ativos do quadro

institucional e apresentar vínculo com os cursos de pós-graduação stricto sensu

oferecidos pela instituição e, consequentemente, a titulação de doutor.
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O processo seletivo dos projetos inscritos é realizado pelo comitê institucional,

composto por professores pesquisadores, ativos do quadro do UniCEUB. A

classificação final dos projetos é realizada por essa avaliação, e o resultado final é

divulgado à comunidade acadêmica pelas principais mídias de comunicação.

Os projetos selecionados são desenvolvidos pelo período de 12 meses, com

apoio institucional, por meio do acompanhamento e da gestão pedagógica do

programa, o qual é realizado no mesmo formato, com os mesmos critérios e

exigências, que o programa de iniciação científica convencional, descrito

anteriormente. A carga horária para orientação dos alunos vinculados ao programa já

está prevista e faz parte da carga horária de orientação e pesquisa disponibilizada

aos professores do programa stricto sensu da instituição. O aluno voluntário deve

atender às mesmas exigências do programa para a obtenção de certificado. A

participação do aluno de iniciação científica é limitada a um único projeto de pesquisa

independentemente do edital participante.

Como já descrito anteriormente, ao término do programa, os resultados finais da

pesquisa são avaliados pelos comitês institucional e externo e apresentados no

Encontro de Iniciação Científica do UniCEUB e no Congresso de Iniciação Científica

da UnB, na forma de painéis e comunicação oral. Além disso, são publicados e

divulgados nos anais dos eventos, na forma de resumo. Os relatórios finais das

pesquisas são publicados e disponibilizados à comunidade acadêmica por meio de

uma revista virtual, com ISSN próprio e publicação anual.

POLÍTICA DE EXTENSÃO

1. A Extensão no UniCEUB

A política de extensão e integração comunitária do UniCEUB tem como

principal objetivo promover a emancipação acadêmica discente pelos valores

democráticos de igualdade e desenvolvimento social, contribuindo para a formação e

para o resgate da cidadania, como valor norteador da práxis universitária, priorizando

a educação cidadã, tendo como parâmetro a ética, a interdisciplinaridade e a

sustentabilidade.

As referências legais possibilitam compreender que a extensão fortalece a ideia

de socialização e distribuição de conhecimentos. Pelas disposições legais, as
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Diretrizes para a Extensão definem os princípios, os fundamentos e os procedimentos

que possibilitam cada vez mais a interação transformadora, por meio da produção e

da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a

pesquisa.

As atividades de extensão contribuem para a inserção dos estudantes no

mundo do trabalho com maior consciência e atitude cidadã, atuantes como agentes

sociais que se responsabilizam e agem em prol do desenvolvimento sustentável da

sociedade, principalmente, preocupados com a sustentabilidade dos recursos

ambientais e pessoas da comunidade.

São diretrizes da Política:

● contribuir para o incremento da dimensão social do UniCEUB pelo

aprofundamento da integração da comunidade interna com a comunidade

externa envolvendo professores e alunos de diferentes áreas do conhecimento,

colaboradores e pessoas da comunidade;

● desenvolver ações institucionais extensionistas, prioritariamente, voltadas para

a valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da

produção artística e do patrimônio cultural, e em ações afirmativas de defesa e

promoção dos direitos humanos, da igualdade étnico-racial e outras áreas de

grande pertinência social;

● alinhar a política extensionista ao Plano de Desenvolvimento Institucional

traduzindo a missão, os objetivos, as metas e os valores da instituição nele

expressos por meio da promoção de ações institucionais reconhecidamente

exitosas e inovadoras internas, transversais a todos os cursos ofertados, e

externas, por meio dos projetos de responsabilidade social;

● enfatizar a interação dialógica entre o UniCEUB e a sociedade, articulando as

competências a serem desenvolvidas pelo discente com as demandas locais e

regionais, no sentido de promoção de trocas de saberes e experiências

gerando laços e transformações de suas realidades e melhoria das condições

sociais da comunidade do Distrito Federal e Entorno;

● promover oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso que

tenham impacto na formação do estudante pela ampliação das suas

competências e pela aplicação dos conhecimentos adquiridos nos cursos,
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propiciando o desenvolvimento da compreensão da responsabilidade social da

atuação dos futuros profissionais na sociedade;

● implantar a política institucional de extensão no âmbito de cada curso de

tecnologia e graduação promovendo a ampliação e o aprofundamento do

conhecimento do conteúdo apresentado nas disciplinas que compõem as

matrizes curriculares dos cursos, estimulando a realização de atividades

interdisciplinares e interprofissionais;

● promover a indissociabilidade com o ensino e com a pesquisa, oferecendo ao

professor condições de conhecer as expectativas da sociedade para conciliar o

rigor metodológico e a relevância social e de legitimar socialmente sua

produção acadêmica;

● promover ações institucionais internas, transversais a todos os cursos

ofertados reconhecidamente exitosas e inovadoras que proporcionem aos

alunos experiências sociais teórico-práticas capazes de comprometê-los com a

transformação social e de proporcionar aprendizagens diferenciadas dentro de

cada área;

● promover a institucionalização de, no mínimo, 10% do total de créditos

curriculares exigidos para a tecnologia e para a graduação em programas e

projetos de extensão universitária, inclusive, intensificar a reflexão em relação

à inclusão das atividades extensionistas a serem desenvolvidas em cursos e,

ou disciplinas  realizadas à distância;

● ofertar modalidades de ações extensionistas variadas, considerando a

institucionalização das atividades complementares considerando a carga

horária, a diversidade de atividades e de formas de aproveitamento, a

aderência à formação geral e específica do discente, constante no Projeto

Pedagógico dos Cursos, inclusive, incentivar a produção do conhecimento por

meio de institucionalização de grupos de estudos;

● divulgar as informações de extensão pela comunicação da IES com a

comunidade interna e os canais de divulgação externa de forma diversificada;

● estimular as ações extensionistas com programas de bolsas mantidos com

recursos próprios ou de agências de fomento;

As modalidades de ação envolvidas nesse processo podem enfatizar ora os

aspectos de formação acadêmica (visando a excelência do ensino ministrado na
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Instituição), ora os de integração comunitária (no sentido de aproximação entre

grupos e segmentos das comunidades interna e externa, tendo em vista desenvolver

o potencial de ação pela conjugação de esforços.

As políticas institucionais de extensão e de integração comunitária no UniCEUB

apontam para alguns programas institucionais em torno dos quais se agrupam as

atividades por área temática. Apenas em caso de eventos esporádicos,

circunstanciais, sem caráter de continuidade, sem repetição periódica, podem ocorrer

atividades “sem vínculo a programa”. São áreas consideradas temáticas pelos fóruns

nacionais de extensão: comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio

ambiente, saúde, tecnologia e trabalho.

Os programas institucionais de Extensão
Para atender as diretrizes para Ações de Extensão os programas institucionais

foram criados e institucionalizados devendo conter diversas ações de extensão

voltadas para, pelo menos, um objetivo comum. São os seguintes programas:

1. Integração Ensino-Extensão
São objetivos do Programa de Integração Ensino-Extensão sob

responsabilidade do(a) Assessor(a) de Extensão e Integração Comunitária, entre

outros:

● promover, em parceria com as coordenações dos cursos de tecnologia e

graduação, ações extensionistas alinhadas ao perfil do egresso que tenham

impacto na formação do estudante pela ampliação das suas competências e

pela aplicação dos conhecimentos adquiridos nos cursos propiciando o

desenvolvimento da compreensão da responsabilidade social da atuação dos

futuros profissionais na sociedade;

● desenvolver e apoiar, prioritariamente, ações institucionais de extensão

exitosas e inovadoras que proporcionem aos alunos experiências sociais

teórico-práticas capazes de comprometê-los com a transformação social e de

proporcionar aprendizagens diferenciadas dentro de cada área e que

promovam: a interdisciplinaridade; a ampliação e o aprofundamento do

conhecimento dos conteúdos das disciplinas da matriz curricular; a
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interprofissionalidade; a transversalidade entre os cursos ofertados; e a

sustentabilidade nas atividades acadêmicas;

● incentivar a oferta modalidades de ações extensionistas variada em todas as

áreas temáticas de extensão, considerando a institucionalização das atividades

complementares considerando a carga horária, a diversidade de atividades e

de formas de aproveitamento, a aderência à formação geral e específica do

discente, constante nos PPCs;

● promover projetos institucionais de extensão, na perspectiva da sensibilização

para o voluntariado, envolvendo a comunidade interna para enfatizar a

interação dialógica entre o UniCEUB e a sociedade, articulando as

competências a serem desenvolvidas com as demandas locais e regionais, no

sentido de promoção de trocas de saberes e experiências gerando laços e

transformações de suas realidades e melhoria das condições sociais da

comunidade do Distrito Federal e Entorno.

2. Agência de Mobilidade Acadêmica

São objetivos do Programa Agência UniCEUB de Mobilidade Acadêmica:

● Estruturar a política de atendimento para discentes e docentes/pesquisadores

da instituição e de instituições parceiras, além de acolher alunos estrangeiros

com foco na internacionalização da IES em todas as suas dimensões;

● Negociar e gerenciar acordos nacionais e internacionais entre a IES e suas

parceiras;

● Promover iniciativas de cooperação, mobilidade, pesquisa e/ou cursos

interinstitucionais entre a IES e suas parceiras;

● Elaborar os critérios e executar a seleção dos discentes da IES e dos demais

interessados em participar das iniciativas. 

3. Agência de Empreendedorismo

São objetivos do Programa Agência de Empreendedorismo:

● Incentivar ações institucionais para desenvolvimento econômico regional,

melhoria da infraestrutura urbana/local, melhoria das condições/qualidade de

vida da população e projetos/ações de inovação social.
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● Assessorar a política de acompanhamento dos egressos, em especial,

incentivar ações para verificação do egresso em relação à sua atuação

profissional considerando os aspectos: responsabilidade social e cidadania,

empregabilidade, preparação para o mundo do trabalho, relação com entidades

de classe e empresas do setor.

● Acompanhar e dar assessoria às coordenações de curso para gerar

conhecimento de oportunidades empreendedoras nas diferentes áreas de

conhecimento oferecidas em cada curso.

● Avaliar e monitorar a oferta da disciplina de empreendedorismo,

acompanhando seu desempenho e aceitação junto aos discentes.

● Ofertar oficinas, palestras e cursos de curta duração para ampliação de

conhecimento sobre mercado de trabalho para alunos que pretendem fazer

estágios não-obrigatórios, alavancar ações específicas na carreira profissional

ou na estruturação de um novo negócio, com atendimentos individuais para

alunos que necessitem desse tipo de apoio.

4. Núcleo de Apoio ao Discente

São objetivos do Programa Núcleo de Apoio ao Discente:

● Desenvolver programas de apoio extraclasse aos estudantes (apoio

psicopedagógico, programas de acolhimento ao ingressante, programas de

acessibilidade e nivelamento.

● Aperfeiçoar o Atendimento Educacional Especializado-AEE (serviço da

educação especial que identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e

de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos

alunos, considerando suas necessidades específicas)

● Permitir a acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

● Zelar pela Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro

Autista e de todos os estudantes considerados Pessoa com Deficiência - PcD.

● Ofertar a disciplina de Libras para todos os cursos de tecnologia e graduação.

● Desenvolver os projetos de monitoria, proficiência e mudança de curso.
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5. Núcleo de Gestão Ambiental

São objetivos do Programa Núcleo de Gestão Ambiental:

● Fortalecer e ampliar projetos e ações para a promoção da sustentabilidade

socioambiental na gestão da IES e nas atividades de ensino, pesquisa e

extensão.

● Consolidar a Política de educação ambiental, conforme disposto na legislação.

● Cumprir a exigência legal de Desenvolvimento Nacional Sustentável, conforme

o disposto na legislação.

● Integrar a educação ambiental às disciplinas dos cursos de modo transversal,

contínuo e permanente.

6. Núcleo de Esportes

São objetivos do Programa Núcleo de Esportes:

● Promover atividades esportivas no campus, visando à potencialização da

relação entre instituição e estudante.

● Promover a prática do esporte como manifestação social e cultural.

● Vislumbrar a representação do UniCEUB em competições universitárias

regionais e nacionais, a prática de exercícios voltados à promoção de saúde, a

organização de eventos esportivos institucionais e a coordenação de espaços

esportivos do campus.

Modalidades de Atividades de Extensão

Para operacionalização das atividades de extensão, foram instituídas as

seguintes modalidades para registro institucional de atividades de extensão na

Assessoria de Extensão e Integração Comunitária:

1. Projeto de Extensão: é um conjunto de ações processuais contínuas, de caráter

educativo, social, cultural, científico e tecnológico com avaliação semestral e pode ser

desenvolvido na modalidade institucional ou na vinculada a curso de tecnologia e de

graduação. Há dois tipos de projeto: vinculado a curso de tecnologia/graduação e

institucional.
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Os projetos de extensão vinculados a cursos tecnológicos são propostos

semestralmente pelas coordenações dos cursos de tecnologia e graduação. A

aprovação desses projetos depende de parecer favorável da Assessoria de Extensão

e Integração Comunitária com a priorização de propostas que promovam: a ética, a

valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção

artística e do patrimônio cultural, ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos

humanos, da igualdade étnico-racial e outras áreas de grande pertinência social.

Os projetos de extensão institucionais são destinados a todos os alunos dos

cursos de tecnologia e graduação do UniCEUB, elaborados e desenvolvidos pela

Diretoria Acadêmica/Assessoria de Extensão e Integração Comunitária a partir da

Proposta Pedagógica Institucional e têm como objetivo geral desenvolver atividades,

na perspectiva da sensibilização para o voluntariado, que envolvam a comunidade

interna para enfatizar a interação dialógica entre o UniCEUB e a sociedade,

articulando as competências serem desenvolvidas com as demandas locais e

regionais, no sentido de promoção de trocas de saberes e experiências gerando laços

e transformações de suas realidades e melhoria das condições sociais da

comunidade do Distrito Federal e Entorno. Atualmente são os seguintes:

● Representante de turma: tem o objetivo de garantir que a aptidão para o

exercício da cidadania esteja presente no perfil dos egressos de todos os

cursos de tecnologia e graduação do Centro Universitário de Brasília –

UniCEUB permitindo a atuação crítico-reflexiva regida pelos princípios

universais dos futuros profissionais como sujeitos da democracia

representativa e como agentes de políticas públicas nacionais.

● Monitoria: tem o objetivo de promover a dinamização das relações entre

professores e monitores com projetos que enriqueçam a vida acadêmica,

possibilitem a iniciação às relações entre professores e monitores com

projetos que enriqueçam a vida acadêmica, possibilitem a iniciação

profissional do monitor, despertem a vocação para o magistério e

agreguem experiências e valores que contribuam com a formação

profissional.

● Centro de Voluntariado – Atitude CEUB: tem o objetivo de incentivar a

participação de alunos, professores e colaboradores em ações de

voluntariado para formar na comunidade acadêmica a cultura do
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voluntariado, principalmente, para conscientização de que todos deverão

assumir a responsabilidade social.

● Nivelamento: tem o objetivo de disponibilizar oportunidades e ações de

conscientização dos alunos para a necessidade de buscar a superação

das suas dificuldades de acompanhamento das atividades propostas no

Ensino Superior e contribuir para a diminuição da evasão nos cursos de

tecnologia e graduação.

● Alfabetização e Letramento na EJA - formação de alfabetizadores:
tem o compromisso com a formação integral do ser e o resgate de valores

essenciais à vida humana, valorizando a inclusão e a responsabilidade

social. Vinculado à Assessoria de Extensão e Integração Comunitária da

IES tem como objetivo participar do enfrentamento da inclusão social e da

sustentabilidade do país no que se refere a alfabetizar e letrar a

população jovem e adulta não alfabetizada.

2. Cursos de Extensão: é um conjunto articulado de ações pedagógicas de caráter

teórico e ou prático, presencial ou à distância, planejadas e organizadas de maneira

sistemática, com carga horária definida entre 8 e 90 horas-aula e processo de

avaliação formal.

3. Eventos: é uma proposta com caráter educativo, esportivo, cultural, social,

científico, artístico ou tecnológico, sem necessariamente possuir o caráter de

continuidade.

4. Prestação de Serviços: é a realização de trabalho oferecido ou contratado

por terceiros (comunidade ou empresa), incluindo assessorias, consultorias e

cooperação interinstitucional.

5. Produto Acadêmico: é um conjunto de bens ou serviços produzidos no âmbito da

instituição que visam aplicar e disseminar o conhecimento, tais como: documentários

em vídeo e CD, registros na forma de revistas, cartilhas e catálogos, resultantes ou

instrumentalizadores das ações de ensino, pesquisa e extensão.

6. Grupo de Estudos: é um grupo formado por professores e alunos que se

encontram regularmente para discutir e aprofundar assuntos de interesse comum

relacionados às áreas dos cursos de tecnologia ou graduação a que está vinculado. O

grupo deverá ser aprovado pelo coordenador do curso de vínculo.

7. Ações Curriculares de Extensão em Disciplinas Curriculares: são

desenvolvidas em disciplinas curriculares dos cursos de tecnologia e de graduação
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com o objetivo de promover a extensão como parte integrante do currículo visando

incentivar a indissociabilidade ensino-extensão pela curricularização das atividades

extensionistas.
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III- CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO

1. Identificação

Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia
Endereço de
Funcionamento

- Campus Asa Norte -SEPN 707/907 Campus Universitário,
Asa Norte, Brasília-DF., CEP: 70.746-400.

GRAU Graduação
Título Conferido Tecnólogo em Gastronomia
Modalidade Presencial

Regime Letivo Semestral

Início de
Funcionamento

27/02/2012

Atos legais do curso
(Autorização,
Renovação ou
Reconhecimento e
data de publicação no
D.O.U

Autorização: Resolução Ata 11.10.2011
Reconhecimento: Portaria 299 de 27/12/2012
Renovação: Portaria 56 de 03/02/2017
Renovação: Portaria 265 de 04/04/2017

Número de vagas
autorizadas

60 vagas/semestre

Carga Horária de
Extensão em
Disciplinas
Curriculares*

A carga horária em ações curriculares extensionistas
(ACEs) deverá compor, no mínimo, 10% (dez por
cento) da carga horária curricular do estudante.

Carga Horária
Disciplinas EAD

São ofertadas as disciplinas de Ética, Cidadania e
Realidade Brasileira 1 e 2 (30h/cada), Gestão de não
Eventos (30h), Análise e Produção de Texto (75h)
perfazendo um total de 9,82%, do total da carga horária
da disciplina.

Turno (s) Noturno
Carga Horária Total 1680 horas
Período mínimo e
máximo para
integralização do
curso

Mínimo: 2 anos
Máximo: 3 anos

Coordenação do
Curso

Me. Janaina Sarmento Vilela
Regime de Trabalho: Integral
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O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia, trouxe como inovação ao

cumprir a Resolução Nº 7, De Dezembro De 2018 do Ministério da Educação (MEC),

que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e

regulamenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014 que aprova o Plano

Nacional de Educação PNE 2014-2024.

No Art. 2º da Resolução, institui a regulamentação das atividades acadêmicas

de extensão dos cursos de graduação, na forma de componentes curriculares para os

cursos, considerando-os em seus aspectos que se vinculam à formação dos

estudantes, conforme previstos nos Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDIs),

e nos Projetos Políticos Institucionais (PPIs) das entidades educacionais, de acordo

com o perfil do egresso, estabelecido nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) e

nos demais documentos normativos próprios.

Para cumprir essa Resolução o Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia,

estabeleceu uma carga horária de 425 horas de atividades de extensão a serem

realizadas no decorrer do período de andamento do curso, a partir de um estudo

minucioso do Núcleo de Desenvolvimento Educacional - NDE e ampla discussão com

o Colegiado do Curso.

Esse número de 425 horas de atividades de extensão perfazem 62,5% das

disciplinas ofertadas no Curso, distribuídas ao longo de 4 semestres letivos, em

concomitância com as ODS - Objetivos de Desenvolvimentos Sustentável,

estabelecidas pela ONU - Organização das Nações Unidas.

As ODS são um apelo global à ação para eliminar a pobreza extrema e a fome,

oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e

promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030. Os compromissos da agenda

estão baseados nos compromissos para as crianças e os adolescentes nas áreas de

pobreza, nutrição, saúde, educação, água e saneamento e igualdade de gênero

contidos nos precursores dos ODS, com metas de redução das desigualdades.

Por meio da gastronomia, seus conceitos, interdisciplinaridade e convergência

com diversas áreas do conhecimento, é possível fazer com que os acadêmicos

reflitam sobre formas de garantir um planeta saudável para as futuras gerações. A

gastronomia é capaz de mudar agendas políticas, por meio do papel social que se

estabelece na produção de alimentos e, para conectar o Curso com a Agenda 2030 do
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Brasil, estabeleceu-se uma relação de disciplinas por semestre para compor as

atividades de extensão regulamentadas internamente pela Instituição, sendo elas:

● Para 1º semestre

Grade curricular com disciplinas do 1º semestre:

As disciplinas propostas para compor o percentual de atividade de extensão

são: História, Cultura e Gastronomia; Higiene dos Alimentos e Segurança Alimentar e

Percepção Sensorial de Matérias Primas.

● Para 2º semestre
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Grade curricular com disciplinas do 2º semestre:

Para a grade do 2º semestre as disciplinas que desenvolveram ações para

compor o percentual de atividades de extensão são: Técnicas de Panificação; Gestão

Administrativa e, Tópicos Especiais em Gastronomia. Além, das atividades

extracurriculares ofertadas para a comunidade como: Marmita Saudável - para

ensinar a preparar as refeições do dia a dia com alimentos saudável, baixo teor de

gordura, açúcar e sódio e nutricionalmente adequada; Hospital da Criança -

participação no projeto interdisciplinar da Instituição, onde as crianças após sua

jornada de exercícios participam de atividades com alunos e docentes da

gastronomia, preparando seus lanches, de forma saudável, uma vez, que o principal

fator para que as crianças participem do projeto é o índice de obesidade; Lancheira

Saudável - projeto criado para comemoração do dia das crianças no mês de outubro

que acontece em parceria com o curso de Nutrição, e é dividido em dois momentos:

as crianças ficam no laboratório de habilidades alimentares com monitores (alunos do

curso) e professores, preparando alimentos saudáveis e discutindo sobre eles,

enquanto os pais ou responsável participam de uma oficina elaborada por discentes e

docente do curso de Nutrição sobre práticas saudáveis na alimentação infantil e;

Farofa Cultural - que acontece todos os semestres letivos, onde o colegiado define um

título, para a leitura obrigatória, referente a gastronomia e após a obra ser debatida em

uma disciplina por semestre, também definida pelo colegiado, é realizada uma

atividade geral para debate com participação de convidados.
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● Para 3º semestre

Grade curricular com disciplinas do 3º semestre:

Atividades propostas para compor o percentual de atividade de extensão estão

vinculadas as seguintes disciplina: Tópicos Especiais em Gastronomia; Gestão de

Serviços de A&B e Cozinhas do Mundo I, com a atividade integrada entre si,

consistindo na elaboração e execução de um Festival Gastronômico junto às

Embaixadas de diferentes países.
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● Para 4º semestre

Grade curricular com disciplinas do 4º semestre:

Para cumprir as atividades de extensão propostas para o 4º semestre foram

escolhidas as disciplinas: Cozinha do Mundo II, Bebidas e Harmonização, e Projeto

Integrador, tendo atividades integradas entre as duas primeiras disciplinas e

atividades de ampla divulgação via projeto integrador, onde os discentes escolhem

temas de pesquisa, realizam uma pesquisa científica, aplicando as metodologias de

Trilha de Sabor e Design Thinking para propiciar um processo mais autônomo e

criativo na criação ou fusion de preparações, que representem o tema de pesquisa

escolhido.

As atividades de extensão atreladas a disciplinas do curso são capaz de

atender aos 17 objetivos das ODS:
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Por meio das atividades executadas ao longo das disciplinas escolhidas,

conforme apresentado anteriormente, o curso de gastronomia é capaz de disseminar

conhecimento sobre: produção de alimentos com aproveitamento integral, PANCs,

antropoentomofagia (cozinha se insetos), alimentação sem carne, alimentação de

baixo custo, alimentação saudável e nutricionalmente adequada, debater e discutir

formas de produção de alimento livre de defensivos químicos e de forma sustentável,

compra de insumos para produção de alimentos direto da agricultura familiar e outros

sistemas sustentável, entre outros, é possível diminuir e até mesmo erradicar a

pobreza e a fome, alcançando a segurança alimentar, melhorando os valores

nutricionais dos alimentos ingeridos, promovendo uma transformação na forma de

produção de uma agricultura sustentável, melhoria da saúde e bem estar por meio de

alimentação saudável
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IV- CARACTERIZAÇÃO DO CURSO

1. Dados Socioeconômicos e Socioambientais da Região

No Brasil, atualmente existem cinco cursos de bacharelado em Gastronomia,

sendo quatro oferecidos na região Nordeste do país, um na região sudeste, sendo

eles oferecidos nas seguintes instituições: Universidade Federal Rural de

Pernambuco (UFRPE), iniciado em 2005; Universidade Federal da Bahia (UFBA),

inaugurado em 2009; Universidade Federal do Ceará (UFC), iniciado em 2009, e

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), instalado em 2013, e Universidade

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ofertado desde 2011( SOARES et al., 2020).

O Brasil, a alta gastronomia é um negócio que movimenta bilhões por ano e

emprega diversas pessoas. Em 2002, o Brasil tinha apenas cinco cursos

superiores em Gastronomia reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Em 2008, esse número era superior a 70 cursos e em 2012 esse número sobe

para 117 cursos cadastrados. Atualmente, os cursos de gastronomia são em

número de 313 conforme dados do site MEC1 (BRASIL, 2014). Contudo, apesar

desse avanço, a quantidade de profissionais da área ainda não acompanha a

demanda.

No ano de 2006, o MEC lançou a 1ª edição do Catálogo Nacional de

Cursos Superiores de Tecnologia2, que não contemplava curso com essa

denominação acadêmica em seu interesse no desenvolvimento de competências

e habilidades focadas na cultura e nas técnicas gastronômicas que possibilita a

atuação do egresso em unidades de alimentação e nutrição: restaurantes

comerciais e industriais, lanchonetes, hotéis, panificadoras, confeitarias, clubes,

catering aéreo, bufês, entre outras.

Em 2010 foi lançada a 2ª edição do Catálogo Nacional de Cursos

Superiores de Tecnologia, que organiza e orienta a oferta de cursos superiores de

tecnologia, inspirado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação

Profissional de Nível Tecnológico. O documento está em sintonia com a dinâmica

2 BRASIL, Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. É um guia de informações sobre o perfil de
competências do tecnólogo. Ele apresenta a carga horária mínima e a infraestrutura recomendada para cada
curso.

1 Brasil, Instituições de Educação Superior e Cursos Cadastrados. Portal do E-Mec. Disponível em: <
http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 02 dez. 2014.
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do setor produtivo e os requerimentos da sociedade atual, apresentando as

denominações, sumário de perfil do egresso, carga horária mínima e infraestrutura

recomendada para as graduações tecnológicas. Especificamente para o Curso

Superior de Tecnologia em Gastronomia, tem-se o seguinte:

O tecnólogo em Gastronomia concebe, planeja, gerencia e
operacionaliza produções culinárias, atuando nas diferentes
fases dos serviços de alimentação, considerando os aspectos
culturais, econômicos e sociais. Empresas de hospedagem,
restaurantes, clubes, catering, bufês, entre outras, são
possibilidades de locais de atuação deste profissional. O
domínio da história dos alimentos, da cultura dos diversos
países e da ciência dos ingredientes, além da criatividade e
atenção à qualidade são essenciais nesta profissão, em que o
alimento é uma arte.

Carga horária mínima 1.600 horas.

Infraestrutura recomendada: Biblioteca, incluindo acervo
específico e atualizado; Cozinha fria e quente; Laboratório de
bebidas; Laboratório de informática com programas específicos;
Laboratório de panificação e confeitaria; Restaurante didático
(BRASIL, 2010, p. 141).

Enfim, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)3 ,que

objetiva uniformizar a identificação das ocupações do mercado de trabalho,

apenas para fins classificatórios de ordem administrativa, ao pesquisar a

palavra-chave “gastronomia”, obtém-se como resultado o código 2711, que

identifica “Chefes de cozinha e afins”, juntamente com dois cargos (CBO, 2011,

s/p):

2711-05 - Chefe de Cozinha – chef, chefe de partida, chefe executivo de

cozinha, encarregado de cozinha, subchefe de cozinha, supervisor de

cozinha.

2711-10 - Tecnólogo em Gastronomia – gastrólogo.

A descrição sumária desses cargos é assim descrita:

Criam e elaboram pratos e cardápios, atuando direta e indiretamente na

preparação dos alimentos. Gerenciam brigada de cozinha e planejam as rotinas

3 CBO. Classificação Brasileira de Ocupações - Descrição Chefes de cozinha e afins. Disponível em. Acesso
em: 6/4/2014.
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de trabalho. Podem gerenciar, ainda, os estoques e atuar na capacitação de

funcionários (CBO, 2011, s/p.).

Até o momento, as profissões em Gastronomia não são regulamentadas,

mas há dois projetos em tramitação: a) o projeto de Lei 6.049/2005, que dispõe

sobre a regulamentação do exercício da profissão de Cozinheiro, b) o Projeto de

Lei 2079/2011, que regulamenta o exercício da atividade de gastrólogo4.

O mundo do trabalho para o profissional de gastronomia é amplo, pois o

setor alimentício ganha força com o crescimento das cidades e com o

desenvolvimento da economia, que está em expansão em todas as regiões do

país. Outro fator importante a ser considerado é a diversidade cultural e global da

gastronomia que exige profissionais mais competentes e especializados. O setor

gastronômico expande-se, pois valoriza a formação de uma cultura a respeito dos

alimentos. Além disso, a dinâmica social vem exigindo, cada vez mais, que as

pessoas se alimentam fora de casa, em função da complexidade da vida urbana.

Em consequência desse cenário, restaurantes e similares vêm ocupando esses

espaços da cidade e oportunizando, para os profissionais preparados em

gastronomia, vastas áreas de atuação.

Para se ter uma ideia do potencial desse ramo de atividades no Distrito

Federal, em 2003, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) já

revelava que a alimentação e a gastronomia foram responsáveis por cerca de 65%

dos empregos gerados com o turismo naquele ano, o que confirma a capacidade

de geração de emprego e renda do setor.

A capital federal vive um momento de expansão da área de gastronomia

desde então, e isso se deve por apresentar uma rica diversidade cultural e a maior

renda per capita do Brasil (em 2013 a média chegou a R$ 60 mil anuais, segundo

dados da Companhia de Planejamento do DF – CODEPLAN)5

A região tem atraído importantes grupos nos últimos anos, o que

transformou Brasília no 3º Polo Gastronômico do país. Em 2010, o DF apresentou

elevação do PIB de 3,5% em relação a 2009. Na estrutura produtiva local, o setor

5 Governo do Distrito Federal – Secretaria de Desenvolvimento Econômico. INVISTA EM BRASÍLIA: Capital do
Brasil, Cidade Criativa e Sustentável do Século XXI 5. Disponível em:
http://www.wbrasilia.com/investimentos/gdf.pdf. Acesso em: 01/09/2014.

4 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei e Outras Proposições. Disponível em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=303476.Acesso em: 1/9/2014
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terciário responde por cerca de 93% do PIB total. Em 2011, o melhor desempenho

econômico foi registrado pelo setor agropecuário (3,9%), seguido pelo setor de

serviços (2,7%) e pela indústria (1,6%) (ANUÁRIO DF, 2014).

O número de estabelecimentos gastronômicos saltou de 100 em 2000 para

mais de 500 em 2010, de acordo com estimativas da Associação Brasileira de

Bares e Restaurantes (ABRASEL-DF). Dados do IBGE revelam que, no mesmo

ano, o DF contava com mais de mil unidades de alojamento e alimentação

(incluindo hotéis, restaurantes e similares), que empregaram cerca de 50 mil

pessoas, com um salário médio mensal de R$ 1,6 mil.

Atualmente, existem no Distrito Federal 10.100 estabelecimentos que

geram mais de 100 mil empregos, segundo o Sindicato de Hotéis, Restaurantes,

Bares e Similares de Brasília (SINDHOBAR). A entidade estima que cada

emprego direto crie três indiretos na região, por se tratar de uma cadeia

diversificada, que abrange a produção e a industrialização de alimentos e engloba

desde a embalagem de frutas e legumes, até a fabricação de bebidas, pães,

biscoitos, massas e cortes de aves.

No Distrito Federal, a parte mais relevante dessa cadeia produtiva é o

segmento de produção de alimentos industrializados, que reúne 18 mil

trabalhadores diretos e 30 mil indiretos, segundo dados do Sindicato das

Indústrias de Alimentação de Brasília (SIAB).

Os desafios da formação superior diante das transformações ocorridas na

sociedade contemporânea, no mundo do trabalho e no exercício profissional nos

últimos quarenta anos estão associadas ao fenômeno da globalização. Exemplos

positivos dessas transformações foram a rapidez da comunicação e acesso às

informações, a dinamização do comércio mundial, o intercâmbio cultural, a

interação entre os povos e o consequente aumento do interesse por outros

idiomas e culturas, o aumento da oferta de bens e serviços e a evolução e

popularização das novas tecnologias.

No Brasil, esse processo de globalização cooperou para o surgimento da

alimentação fora de casa. Desse modo, o mercado de trabalho demanda

profissionais capacitados para atuar em restaurantes comerciais, industriais,

hospitalares, bufês e catering aéreo.
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O curso de Tecnologia em Gastronomia no UniCEUB visa oferecer

formação técnica e humanística a seus alunos, além de promover uma visão do

contexto mundial e a ampliação dos horizontes.

Nesse sentido, o aluno deve estar apto a planejar, organizar e executar

eventos e projetos gastronômicos; dimensionar cardápios dentro dos padrões da

etiqueta formal, atendendo aos critérios de preparo e decoração de pratos e

serviços de mesa; gerenciar atividades nos ambientes de cozinha e nos

empreendimentos alimentícios; desenvolver soluções em gastronomia, projetos ou

representação de produtos para alimentação; aplicar técnicas para o refinamento

gastronômico, respeitando as diversas identidades culturais e regionais, nacionais

e internacionais; aplicar e reconhecer a importância dos protocolos de higiene

pessoal, ambiental e de utensílios na manipulação de alimentos.

Analisando a trajetória do Curso desde a década de 1990, percebe-se um

novo cenário na Educação Superior por meio da criação dos Cursos Tecnológicos,

implantados pela LDB 9394/96. Esses novos cursos vêm ao encontro das

necessidades do mundo do trabalho, que pressiona as Instituições de Ensino

Superior para que preparem profissionais mais qualificados às necessidades do

mundo do trabalho. As transformações da sociedade exigem da educação

tecnológica mudanças e adaptações, pois o mundo de trabalho exige profissionais

competentes tecnicamente e nas interações humanas.

No Brasil, o Governo Federal já mantinha os Centros Federais de

Tecnologia (CEFET), e o Governo Estadual de São Paulo a Faculdade de

Tecnologia (FATEC). Mas na década de 1990, com a globalização, a

internacionalização e a revolução tecnológica, as IES privadas passaram a

assumir, também, essa modalidade de ensino superior: o tecnológico.

O acelerado crescimento econômico e tecnológico e consequentemente a

transformação social aconteceu no início da década dos anos 2000 provocou

intensa disseminação dos cursos tecnológicos em Gastronomia por todo o País.

Desde o início em 1999 até os dias de hoje estes cursos passaram por vários

momentos, inicialmente sofrendo com falta de identidade por falta de parâmetros

consolidados para sua implantação e funcionamento e hoje se encontram em

crescente consolidação estrutural e social (CASTRO, 2019).
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Em 10 de maio de 2006, foi publicado o Decreto nº. 5773/06, que relata

sobre as funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de ensino

superior e dos cursos superiores de graduação no sistema federal de ensino. Em

junho do mesmo ano, o MEC lançou o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de

Tecnologia, que passou a ser o guia para organização dos cursos na área

tecnológica, incluindo 98 cursos de graduações tecnológicas organizadas em 10

eixos tecnológicos.

Os Cursos Tecnológicos de Gastronomia são recentes em nosso país,

surgiram a partir de 1999 e tiveram uma explosão a partir de 2995 com apoio das

regulamentações aprovadas pelo MEC para essa modalidade de ensino, desde

2010 tramita no Senado Federal, a apreciação do Projeto de Lei n°6049 que visa a

regulamentação da profissão (BRASIL, 2011). A necessidade de formação de

profissionais com graduação em gastronomia cresce para suprir um mercado

ainda ocupado, em larga escala, por profissionais sem formação acadêmica

superior  (CASTRO, 2019).

A Gastronomia passa por uma dicotomia cultural em virtude da globalização

em oposição a uma tendência à regionalização, assim como a disputa entre Fast

Food e Slow Food. A internacionalização da cozinha que aconteceu a partir dos

anos 1960 no mundo e 2000 no Brasil provocou o fenômeno da globalização da

alimentação, em que hoje se tem acesso a insumos e alimentos oriundos de

diferentes locais do mundo. Por outro lado, há uma preocupação com a

regionalização da cozinha, em que há uma tendência que visa valorizar o

potencial de cada localidade com o que ela possui de melhor e a caracteriza

dessa forma (FREIXA; CHAVES, 2008).

O curso superior de gastronomia encontra-se no eixo de hospitalidade e

lazer, que contempla:

Os processos tecnológicos de planejamento, organização,
operação e avaliação de produtos e serviços inerentes à
hospitalidade e lazer. As atividades compreendidas neste eixo
referem-se ao lazer, relações sociais, turismo, eventos e
gastronomia integrados ao contexto das ações humanas em
diferentes espaços geográficos e dimensões socioculturais,
econômicas e ambientais. A pesquisa, disseminação e
consolidação da cultura, ética, relações interpessoais, domínio de
línguas estrangeiras, prospecção mercadológica, marketing e
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coordenação de equipes são elementos comuns desse eixo.”
(BRASIL, 2006, p. 87)

Vale ressaltar que em 27 de dezembro de 2012 de acordo o DOU (Diário

Oficial da União), seção 1, portaria nº299, o curso Superior de Tecnologia do

UniCEUB foi submetido a avaliação do MEC sendo reconhecido com nota

04(quatro).

2. COMPETÊNCIAS

C1- Exercer a atividade multi e interprofissional em diferentes áreas de atuação,

tendo como base a evidência técnico-científica, a cidadania e a ética.

C2- Identificar, classificar e selecionar equipamentos e insumos utilizados em

produções gastronômicas, em restaurantes e estabelecimentos alimentícios.

C3- Gerenciar, dimensionar, selecionar, qualificar equipes de trabalho no efetivo

desempenho da profissão.

C4- Vistoriar, avaliar e acompanhar a aplicação de legislações e normas vigentes

relacionadas à atividade profissional.

C5- Realizar pesquisas de mercado, de tendências e inovações gastronômicas,

utilizando os resultados no exercício profissional.

C6- Criar projetos a partir do planejamento, elaboração, controle, avaliação de

custos e fluxos de montagem de cozinha;

C7- Planejar e criar cardápios que levem em consideração a ciência dos

ingredientes, a cultura alimentar, aspectos da composição e harmonização dos

alimentos e bebidas;

C8- Organizar, validar e desenvolver critérios de qualidade e de segurança de

alimentos e bebidas.

C9- Propor preparações gastronômicas que representam as cozinhas do mundo,

observando a microrregionalização, fatores socioambientais, de gênero,

ancestralidade, socioeconômico-cultural e novas tendências.
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C10- Aplicar métodos de pré-preparo e preparo adequados a matéria-prima,

considerando suas especificidades.

C11- Elaborar preparações e realizar o serviço de acordo com a tipologia do

empreendimento ou do negócio gastronômico proposto.

C12- Planejar, organizar, executar, gerenciar custos e serviços de atividades e

produção de alimentos para diversos segmentos e negócios gastronômicos.

C13- Compreender a importância da afrobrasilidade, dos povos originários, dos

grupos étnicos na formação sociocultural e econômica do povo brasileiro.

C14- Relacionar os saberes populares, técnicos e científicos ocorridos ao longo da

história da alimentação transpondo-os para o exercício profissional.

C15- Desenvolver pesquisa científica a partir do arcabouço de matéria-prima,

tendências ou inovações em negócios gastronômicos, relacionando a teoria e a

prática.

3. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

O perfil do tecnólogo em Gastronomia concebe, planeja, gerencia e

operacionaliza produções culinárias, atuando nas diferentes fases dos serviços de

alimentação, considerando os aspectos culturais, econômicos e sociais. Empresas

de hospedagem, restaurantes, clubes, catering, bufês, entre outras, são

possibilidades de locais de atuação deste profissional. O domínio da história dos

alimentos, da cultura dos diversos países e da ciência dos ingredientes, além da

criatividade e atenção à qualidade são essenciais nesta profissão, em que o

alimento é uma arte.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação

Profissional de Nível Tecnológico e em sintonia com a dinâmica do setor produtivo

e os requerimentos da sociedade atual, o profissional em gastronomia, formado

pelo Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia, deverá criar, planejar,

gerenciar, coordenar e operacionalizar produções culinárias, atuando nas diversas

fases dos serviços de alimentação, considerando os aspectos econômicos,

culturais e sociais. Para essa formação e inserção no mundo de trabalho, o

profissional em gastronomia deve ser capaz de:
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1. Planejar, organizar e executar eventos e projetos gastronômicos;

2. Dimensionar cardápios dentro dos padrões da etiqueta formal, atendendo

aos critérios de preparo e decoração de pratos e serviços de mesa;

3. Gerenciar atividades nos ambientes de cozinha e nos empreendimentos

alimenticios;

4. Desenvolver soluções em gastronomia, projetos ou representação de

produtos para alimentação;

5. Aplicar técnicas para o refinamento gastronômico, respeitando as diversas

identidades culturais e regionais, nacionais e internacionais;

6. Aplicar e reconhecer a importância dos protocolos de higiene pessoal,

ambiental e de utensílios na manipulação de alimentos;

7. Compreender a história dos alimentos e a ciência dos ingredientes.

4. ESTRUTURA CURRICULAR

Criar texto destacando como a matriz curricular está organizada, ressaltando os

seguintes aspectos: flexibilidade; interdisciplinaridade; acessibilidade

metodológica; compatibilidade da carga horária total (em horas-relógio);

articulação da teoria com a prática; oferta da disciplina de LIBRAS; mecanismos

de familiarização com a modalidade a distância; indissociabilidade entre ensino,

pesquisa e extensão, assim como as inovações.

Explicitar claramente a articulação entre os componentes curriculares no percurso

de formação.

* Acessibilidade metodológica diz respeito às possibilidades de aprendizagem,

que devem ocorrer em sala de aula, evitando-se barreiras na construção das

competências e habilidades necessárias ao exercício da profissão.

OBS: Disciplina de LIBRAS obrigatória para licenciatura e optativa para os

demais cursos (Decreto nº 5.626/2005).

Informar quais atividades curriculares conterão ações curriculares de extensão

(ACE) e destacar que os objetivos das ACEs são: promover a extensão como

parte integrante do currículo visando incentivar a indissociabilidade
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ensino-extensão pela curricularização das atividades extensionistas: alcançar

uma formação acadêmica compromissada com a realização a partir da vivência

de experiências significativas associadas aos conhecimentos da área; e promover

a integração ensino-extensão para contribuir para o perfil do egresso.
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4.1 MATRIZ CURRICULAR

CURSO 1.680 HORAS
1º SEMESTRE

Nº
Disciplina Pré-requisito Disciplinas Carga

Horária
Sala de

Aula
Disciplina

Virtual

E-Book
Interativo/
Pesquisa/

Outros

1 História, Cultura e
Gastronomia 75 60 0 15

2

Higiene dos
Alimentos e
Segurança
Alimentar 75

60 0 15

3 Cozinha Básica 75 60 0 15

4
Ciência dos
Alimentos 75 60 0 15

5

Percepção
Sensorial de

Matérias-Primas 75
60 0 15

Total 375 300 0 75

2º SEMESTRE

Nº
Disciplina Pré-requisito Disciplinas Carga

Horária
Sala de

Aula
Disciplina

Virtual

E-Book
Interativo/
Pesquisa/

Outros

6
Análise e

Produção de Texto
- EAD

75 0 75 0

7 1, 5
Técnicas de
Panificação

75 60 0 15

8 1, 3
Cultura Alimentar

Brasileira
75 60 0 15

9
Gestão

Administrativa
75 60 0 15

10 1, 3 Cozinha Fria 75 60 0 15

11 Tópicos Especiais
em Gastronomia 75 60 0 15

Total 450 300 75 75

3º SEMESTRE

Nº
Disciplina Pré-requisito Disciplinas Carga

Horária
Sala de

Aula
Disciplina

Virtual

E-Book
Interativo/
Pesquisa/

Outros

11 Tópicos Especiais
em Gastronomia 75 60 0 15

12 Gestão de
Serviços A & B 75 60 0 15
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13 3 Cozinhas do
Mundo I 75 60 0 15

14 8 Cozinha Brasileira 75 60 0 15

15 Gestão de Eventos
EAD 30 0 30 0

16 Técnicas Básicas
de Confeitaria 75 60 0 15

Total 405 300 30 75

4º SEMESTRE

Nº
Disciplina Pré-requisito Disciplinas Carga

Horária
Sala de
Aula/PI

Disciplina
Virtual

E-Book
Interativo/
Pesquisa/

Outros

17 13 Cozinhas do
Mundo II 75 60 0 15

18 1,3,4
Técnicas

Avançadas de
Cozinha 75

60 0 15

19 5 Bebidas e
Harmonização 75 60 0 15

20 16
Técnicas

Avançadas de
Confeitaria 75

60 0 15

21 Projeto Integrador 75 75 0 0
Total 375 315 0 60

Ao longo do
curso

Ética I EAD 30 0 30 0
Ética II EAD 30 0 30 0

RESUMO
E-Book
Interativo/Pesquisa
/Outros

285 17%
27%

Disciplinas Virtuais 165 10%
CH Sala de Aula/PI 1215 73%
Total da Carga
Horária 1665 100%
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5 CONTEÚDOS CURRICULARES

De acordo com a Resolução CNE/CP 3 de 18 de setembro de 2002, que

instituiui as diretrizes curriculares para os cursos superiores em tecnologia, a

proposta do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do CEUB baseia-se

em orientações metodológicas que enfatizam a construção continuada do

conhecimento, ao invés da transmissão centrada no professor, buscando a

redução progressiva das metodologias expositivas, dando espaço às

diversificações didáticas e pedagógicas que privilegiam instrumentos de

aprendizagem, tais como a pesquisa e a extensão, estimulando a iniciação

científica, adotando flexibilidade, interdisciplinaridade, acessibilidade

metodológica, compatibilidade com a carga horária total e evidencia a articulação

da teoria com a prática.

O processo de ensino-aprendizagem centra-se no estudante, priorizando sua

autonomia e responsabilidade diante do seu próprio aprendizado, para isso nas

disciplinas práticas são aplicadas provas práticas com a finalidade avaliar a

habilidade prática adquirida.

Em algumas aulas-práticas, os alunos podem ser orientados a construir o

seu portfólio com resultados das aulas práticas, pois se entende que o portfólio é

um instrumento de avaliação importante que vem sendo utilizado para avaliação

da aprendizagem do discente. De acordo com Alarcão I (2005); Hernandez F

(2000); Villas Boas (2010) citados por Friedrich et al, 2010:

O portfólio representa instrumento de desenvolvimento da
capacidade de reflexão, já que constitui um conjunto
coerente de documentação, refletidamente selecionada,
significativamente comentada e sistematicamente
organizada e contextualizada no tempo. Trata-se de
construção pessoal, a qual representa as evidências da
aprendizagem, dotada de peças únicas, singulares. Ele
facilita a tomada de decisão, permite postura reflexiva
tanto do aluno como do professor e difere de outros
processos de avaliação, pois favorece aos docentes e
discentes a oportunidade de pensar sobre as suas
mudanças ao longo do curso. Os dados registrados no
portfólio subsidiam professor e aluno em seus processos
de trabalho, nas tarefas de autorreflexão que antecedem a
autoavaliação. Os estudantes aprendem a refletir sobre
sua experiência acadêmica e a avaliá-la. O corpo docente,
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por outro lado, tem a oportunidade de examinar a
experiência curricular como um todo e oferecer importante
e relevante feedback. Dessa forma, ele é importante
instrumento de avaliação, onde os alunos participam
ativamente, selecionando as melhores amostras de seu
trabalho para incluí-las no portfólio (p.3).

Nesse cenário, o Projeto privilegia as atividades práticas do curso, ou seja,

a interação do aluno com a prática, através de aulas práticas, projetos e cursos de

extensão, atividades interdisciplinares e outros. Busca-se, dessa maneira, uma

prática de caráter crítico e criativo que seja, portanto, construtiva do conhecimento

e que atenda à proposta pedagógica do CEUB. A construção desse

conhecimento baseados em dados científicos, estimulando o aluno a pesquisa

científica, com leitura de artigos e participações em congressos científicos.

Para tal efeito, as aulas das disciplinas devem ser uma combinação de

momentos expositivos, práticos, com dinâmicas de grupos, atividades extraclasse

e trabalhos interdisciplinares, com utilização de recursos de informática, visitas

técnicas e aulas interativas. O ensino deve ser centrado no interesse pelo

aprendizado, de acordo com as novas metodologias aprovadas para a educação

superior.

São realizadas atividades extraclasses com visitas técnicas a restaurantes

comerciais e institucionais, visitas de campo. Os docentes utilizam os recursos

Google for education e Moodle, Plataforma SAGA para fazer atividades variadas

com os alunos, estudos dirigidos, avaliações, dentre outros.

1. Atividades Complementares

Os programas da política de extensão e integração comunitária possibilitam

aos discentes uma diversidade de atividades complementares à sua formação,

assim, contribuindo para a integralização da carga de 75 horas de atividades

complementares previstas na matriz para a formação do profissional de

gastronomia do UniCEUB.

As atividades complementares deverão ser incrementadas durante todo o

curso de Graduação e são aquelas não incluídas nas práticas pedagógicas

previstas no desenvolvimento regular das disciplinas das matrizes curriculares dos
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cursos de graduação, desde que adequadas à formação acadêmica e ao

aprimoramento pessoal e profissional do aluno. No caso do curso Superior de

Tecnologia em Gastronomia, o cálculo do número de horas segue a

recomendação de 5 a 6% do total da carga horária da matriz curricular do curso,

que é de 75 horas.

As atividades complementares serão escolhidas pelo graduando,

levando-se em consideração, entre outras, as seguintes opções que poderão ser

aproveitadas:

I – participação em projetos e ou atividades especiais de ensino;

II – participação em atividades e ou cursos de língua estrangeira;

III – participação em atividades e ou cursos de informática;

IV – participação em grupos de estudo de temas específicos orientados por

docente;

V – participação em atividades e ou cursos em disciplinas extracurriculares;

VI – participação em atividades e ou cursos a distância;

VII – exercício de atividade de monitoria;

VIII – participação em projetos e ou atividades da pesquisa de iniciação

científica;

IX – participação em projetos de agências/empresas juniores, incubadoras,

etc;

X – participação em projetos e ou atividades de extensão institucional e

interinstitucional;

XI – participação em projetos e ou atividades da representação estudantil;

XII - participação em projetos e ou atividades de voluntariado;

XIII - visitas orientadas a centros e ou instituições de excelência em área

específica;

XIV - participação em eventos científico-culturais, artísticos;

XV - participação em projetos e ou atividades de estágio não-obrigatório na
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área específica;

XVI - participação em concursos acadêmicos;

XVII - participação como ouvinte em atividades de defesa de trabalho de

conclusão de curso/monografia.

XVIII – participação na semana da Gastronomia;

XIX – participação na Feira do Empreendedor e em eventos internos e

externos vinculados ao UniCEUB.

6 Metodologia

6.1 Abordagem Metodológica

O Curso de Gastronomia do UniCEUB utiliza procedimentos e técnicas de

ensino-aprendizagem que visam estimular a participação do discente nas atividades

acadêmicas por meio do diálogo, participação, problematização da realidade e de sua

correlação com os conteúdos cognitivos, privilegiando a prática social que é elo

fundamental que fortalece as relações entre a instituição de ensino e a sociedade.

Dessa forma, torna-se um interesse do curso em viabilizar a integração do

aprendizado teórico-prática, a contextualização e a interdisciplinaridade, por meio das

seguintes atividades:

a) A metodologia de ensino articula e efetiva as seguintes dimensões: relações

entre professores e alunos, o ensino-aprendizagem, objetivos de ensino, finalidades

educativas, conteúdos cognitivos, métodos e técnicas de ensino, tecnologias

educativas, avaliação, faixa etária do aluno, nível de escolaridade, projeto pedagógico

do curso, conhecimentos prévios do aluno, o contexto socioeconômico e sociocultural

da instituição de ensino.

b) Workshops com empresas e profissionais da área de Alimentos & Bebidas

(A&B) atuantes no Distrito Federal para apresentar ao discente as inovações do

mercado, que estão em constante mudança e crescimento, permitindo que o discente

esteja sempre atualizado e informado.

c) Atividades práticas fazendo com que os discentes realizem práticas tanto

nos laboratórios de habilidades alimentares como nos laboratórios multidisciplinares.

https://docs.google.com/document/d/1WLpSDB7MhGvxWiRtUY13OWSoLaecOJXBQLcwUBp6P7M/edit?ts=5ba13345#heading=h.3as4poj
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d) Semana da Gastronomia ou Colóquio de Sabores e Saberes que tem por

objetivo trazer os alunos profissionais do ramo para apresentar seus trabalhos e

resultados, assim como as evoluções da profissão, talentos profissionais e as

inovações do mercado.

e) Projeto de iniciação científica para que os alunos possam realizar pesquisas

na área de grande relevância clínica, permitindo a comprovação dos muitos métodos,

aparelhos e utensílios utilizados em Gastronomia.

Os serviços e atividades da gastronomia prestados à comunidade, pelos

discentes, ou em instituições conveniadas têm supervisão direta do professor e

também são considerados espaços para o desenvolvimento dos estudos

teóricos-práticos. Visando a interdisciplinaridade, tais atividades serão desenvolvidas

nas disciplinas práticas do próprio Curso e no Projeto Integrador.

Nas demais disciplinas curriculares os conteúdos são tratados por meio de

aulas expositivas, seminários, problematização, estudo de casos. Como parte da

formação profissional, também são realizadas atividades integradas com outros

cursos da Saúde que apresentam áreas relacionadas à gastronomia, propiciando e

estimulando ao aluno a percepção e contextualização de seu papel em uma equipe

multiprofissional.

Acrescenta-se ainda a participação dos docentes do curso de Gastronomia em

mesas redondas em eventos realizados em outros cursos de graduação e em

Congresso realizados anualmente.

Ganham destaque também as iniciativas de docentes em utilizar metodologias

ativas, situações problema e estudo de casos, de modo que o aluno construa suas

próprias aprendizagens e atenda o perfil profissional do discente.

6.2 Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo
Ensino-Aprendizagem

O UniCEUB disponibiliza várias soluções e sistemas que apoiam o

desenvolvimento das atividades da Comunidade Acadêmica e Administrativa.

Suportado por uma complexa e completa infraestrutura tecnológica em Datacenter

próprio e redundante, e por uma equipe interna especializada em desenvolvimento de

https://docs.google.com/document/d/1WLpSDB7MhGvxWiRtUY13OWSoLaecOJXBQLcwUBp6P7M/edit?ts=5ba13345#heading=h.1pxezwc
https://docs.google.com/document/d/1WLpSDB7MhGvxWiRtUY13OWSoLaecOJXBQLcwUBp6P7M/edit?ts=5ba13345#heading=h.1pxezwc
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software acadêmico e de infraestrutura tecnológica, a oferta de sistemas no UniCEUB

permite oferecer à Comunidade Acadêmica soluções digitais de comunicação e

interação modernas, personalizadas e que apoiam o processo de

ensino-aprendizagem, facilitando o desenvolvimento do conteúdo previsto no projeto

pedagógico dos cursos. São sistemas que permitem, além da gestão acadêmica,

instrumentalizar o docente com soluções capazes de engajar os alunos oferecendo

acesso a conteúdo multimídia distribuído digitalmente, permitindo o desenvolvimento

de aulas produtivas e participativas com a otimização do uso do tempo e

conhecimento do professor.

Entre recursos de tecnologias de informação e comunicação que atendem de

às necessidades dos processos de ensino e aprendizagem, destacam-se:

- Portal www.uniceub.br: ambiente virtual concebido com o objetivo de

disseminar conhecimento produzido pela comunidade interna para além do ambiente

acadêmico, apoiar a formação multidisciplinar, otimizar o relacionamento com os

egressos e concentrar as informações e serviços institucionais.

- Repositório Institucional: www.repositorio.uniceub.br, vinculado ao portal,

disponibiliza a produção acadêmica da IES em meio digital utilizando o DSPACE, para

depósito de documentos em qualquer formato e a disponibilização desses conteúdos

na Internet de forma indexada, facilitando a gestão dos trabalhos acadêmicos e sua

indexação (metadados).

- Publicações Acadêmicas: www.publicacoes.uniceub.br, utiliza o SEER, uma

ferramenta para elaboração e gestão de publicações periódicas eletrônicas.

Recomendado pela CAPES, o processo editorial no SEER permite uma melhoria na

avaliação da qualidade dos periódicos e uma maior rapidez no fluxo das informações.

Na IES, este recurso tecnológico é utilizado para gestão de suas revistas científicas,

incentivando o uso de padrões editoriais internacionais para periódicos on-line.

- Espaço Aluno: sistema online próprio acessível em dispositivos móveis (com

versão mobile para IOS e Android), apoia no relacionamento do discente com a

Instituição, principalmente com os docentes, disponibilizando os seguintes recursos:

Acadêmico: acesso às disciplinas matriculadas e ao painel de desempenho do

aluno, ao conteúdo multimídia disponibilizado pelos docentes e aos espaços virtuais

de interação da turma (Classroom); acesso a grade horária dos cursos, ao registro

http://www.uniceub.br/
http://www.repositorio.uniceub.br/
http://www.publicacoes.uniceub.br/
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das atividades complementares; acesso a orientação de projeto final/monografia e

aos planos de ensino das disciplinas; acesso aos congressos institucionais.

Autoatendimento: módulos que dão autonomia ao aluno para resolver grande

parte de suas demandas online, sem comparecer pessoalmente à IES, permitindo a

criação e acompanhamento online de requerimentos e solicitações;

Biblioteca: acesso online ao acervo físico e digital, bem como aos serviços da

biblioteca, às produções acadêmicas, periódicos multidisciplinares e internacionais;

Comunicação: permite a comunicação virtual entre o aluno, professores e a IES

com a disponibilização de arquivos e mensagens dos professores e colegas de turma;

participação de grupos de trabalho colaborativos, acesso a notícias institucionais e

contato com a Ouvidoria;

Declarações: acesso online a declarações de matrícula, histórico acadêmico e

grade horária, passe estudantil, entre outros.

● Matrícula: renovação online da matrícula.

● Publicações: acessos às publicações e ao repositório institucional.

● Avaliação Institucional: permite a aplicação online dos instrumentos de

avaliação elaborados pela CPA;

- Espaço Professor: sistema online próprio tem por objetivo facilitar o

relacionamento entre o professor e os alunos e apoiá-lo no desenvolvimento de suas

atividades em sala de aula, que permite:

· Comunicação: a comunicação virtual entre o professor e o aluno com a

disponibilização de arquivos e mensagens, bem como coordenar e monitorar

trabalhos em grupo via Mural (ferramenta de colaboração professor-aluno e

aluno-aluno).

· Pauta: o acesso a todas as turmas onde é possível realizar a chamada

on-line, registrando a frequência do aluno, seu grau de participação e o item previsto

no plano de ensino ministrado naquela aula. Permite, ainda: imprimir o diário de

classe mensal atualizado; consultar o rendimento de cada aluno; verificar o

andamento das aulas dadas em relação ao plano de ensino (planejado x realizado);

verificar o percentual de frequência de cada turma.
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Classroom: solução que permite aos professores criar e receber tarefas, se

organizar com a criação de pastas em drive virtual para cada uma das tarefas,

conversar em tempo real com os alunos dentro ou fora da sala de aula, criar

simulados e desenvolver atividades em grupo.

Menção/Participação: o registro das menções das avaliações e o

acompanhamento a participação dos alunos nas atividades realizadas no curso com a

consulta ao histórico de menções, participações e frequência de cada aluno avaliado.

· Avaliações: agendar avaliação para a turma com impacto na agenda online do

aluno.

· Orientação: permite a criação de grupos de orientação, registro e

acompanhamento das orientações e o envio e recebimento de arquivos entre os

professores e alunos orientandos.

- Campus Online: para o desenvolvimento dos cursos e disciplinas a distância

oferecidos pela IES utilizando o AVA Moodle adaptado a proposta e modelo de ensino

a distância do UniCEUB, onde o foco da aprendizagem no estudante, a prioridade

para os processos interativos e a construção da autonomia do indivíduo são os

princípios que orientam as ações pedagógicas da EAD. O Campus Online recebeu

uma identidade visual própria com layout responsivo e adaptado a dispositivos

móveis, ofertando aos seus usuários recursos como: acesso aos conteúdos de

orientação e dos cursos, livro digital, chat, transmissões ao vivo, avaliação eletrônica,

fóruns, tutoria online, Wiki, Enquetes, entre outros.

- Chronus Web - sistema de apoio a gestão de acervo e serviços da biblioteca

universitária.

- Google for Education, plataforma educacional disponibilizada pela Google

ofertada aos alunos e professores que permite, em ambiente online, o acesso a uma

conta de e-mail institucional, drive com espaço ilimitado e a um pacote de ferramentas

que permite aos alunos realizar as atividades acadêmicas de forma colaborativa

produzindo textos, desenhos, tabelas, mapas e imagens ao mesmo tempo, mesmo

que estejam em espaços físicos distintos, independente do dispositivo que estejam

utilizando (computadores, notebooks, celulares entre outros).

Além das soluções que subsidiam o desenvolvimento das atividades

acadêmicas e administrativas, o UniCEUB disponibiliza em seus laboratórios os
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recursos necessários para o pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas

previstas nos programas das disciplinas dos cursos.

6.3 Ambiente Virtual de Aprendizagem

Para o desenvolvimento dos cursos e disciplinas a distância o UniCEUB utiliza

como ambiente virtual de aprendizagem (AVA) o Moodle, denominado Campus

Online, sendo adaptado a proposta e modelo de ensino a distância da Instituição, com

foco na aprendizagem do estudante e nos processos interativos. O Campus Online é

integrado com o sistema acadêmico e possui uma identidade visual própria com

layout responsivo e adaptado a dispositivos móveis.

Os principais recursos disponíveis no Campus Online são:

1. Mural de avisos - espaço de comunicação que tem por objetivo manter o

estudante atualizado com informações e avisos importantes sobre o curso/disciplina e

o andamento das atividades. Este recurso pode ser utilizado pelo Professor, pelo

Monitor ou pelo Coordenador. Como por exemplo: informes sobre os fóruns, eventos

de extensão, cronograma, avaliações, etc. Lendo os avisos e informações colocadas

neste espaço, o estudante estará sempre atualizado e organizará melhor seus

estudos.

2. Informações da disciplina – onde constam apresentação da disciplina (texto

contendo uma breve introdução à disciplina e seus objetivos); ementa da disciplina;

plano de ensino; cronograma de atividades; nome, currículo resumido e link para o

currículo Lattes do Docente; critérios de avaliação da sistematização – matriz

descrevendo o modelo avaliativo; critérios de avaliação do fórum temático – matriz

descrevendo o modelo avaliativo; e Netiqueta, com dicas de comportamento

desejáveis no ambiente virtual para uma comunicação eficaz e boa convivência.

3. Aulas – espaço destinado à disponibilização do conteúdo das disciplinas.

Este recurso permite que o objetivo proposto na Disciplina seja concretizado. Todo o

material da disciplina é cuidadosamente elaborado para a EAD, está integrado ao

Plano de Ensino, é disponibilizado de forma dinâmica e interativa bem como em

arquivo.pdf, permitindo ao aluno a leitura após baixado, mesmo sem o acesso à rede

mundial.
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4. Avaliações presenciais – Representando o maior peso dos critérios

avaliativos e validando a identificação do aluno, nessa área são disponibilizadas as

provas (cujo acesso só é permitido no dia e no horário agendado com senha

personalizada).

5. Atividades – Este espaço destina-se ao envio das atividades programadas

para o semestre. Além de atividades individuais, o AVA também permite a realização

de atividades em grupo, previstas no Plano de Ensino e consideradas fundamentais

para o desenvolvimento de competências na formação do estudante. Também

conhecidas como sistematizações, as atividades em grupo transcorrem no ambiente

virtual por meio da utilização do fórum (onde é discutida a elaboração da atividade) e

da ferramenta Google Docs. Esta ferramenta é uma tecnologia que permite que

arquivos sejam modificados por quem as visita, como quem edita um texto em editor

simples. Essa ferramenta possibilita a edição coletiva da atividade pelos componentes

do grupo, bem como a avaliação individual por parte do professor, sendo possível

visualizar a contribuição de cada estudante. Durante a realização da atividade, o

grupo deve discutir as tarefas, dificuldades ou dúvidas no fórum da disciplina ou do

grupo. A produção da atividade deve ocorrer coletivamente na ferramenta Google

Docs.

6. Fóruns - o fórum é a principal ferramenta de interação e de mediação do

processo de ensino-aprendizagem, por esse motivo, são disponibilizados vários

fóruns: Fórum de Apresentação, que tem como objetivo fomentar a interação por meio

da apresentação do docente e da importância da disciplina no contexto de formação

do estudante, bem como do levantamento de expectativas por parte dos estudantes;

Fórum Fale com o(a) Professor(a), que serve exclusivamente à resolução, pelo(a)

professor(a), de incompreensões do estudante quanto ao conteúdo da disciplina e à

metodologia EAD do UniCEUB; Fóruns Temáticos, que têm como característica a

análise de questões apresentadas pelo(a) professor(a) com o objetivo de gerar, com

base no conteúdo estudado, o pensamento crítico, reflexivo e dialogado configurado

nas postagens dos estudantes. Por ser considerado a 'sala de aula', esse tipo de

fórum não apenas é avaliativo, como a ele é atribuída frequência; Fórum Fale com a

Monitoria, tem o objetivo de estreitar a relação estudante/monitor(a) e para tirar

dúvidas sobre o funcionamento dos recursos disponíveis no ambiente virtual e a

operacionalização do curso.
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7. Webconferência - ferramenta síncrona, que envolve áudio, texto e vídeo. É

utilizada para dinamizar a interação entre professor(a) e estudantes nas orientações e

no acompanhamento dos trabalhos. A webconferência é um ótimo recurso de

enriquecimento dos conteúdos da disciplina, já que são abordados pelo professor

temas diversos, como assuntos da atualidade, assuntos específicos sugeridos pelos

estudantes, plantão de dúvidas, podendo, inclusive, contar com convidados externos.

8. Bibliografia – o referencial bibliográfico, obrigatório e complementar, é

apresentado contendo as respectivas capas e link para acesso ao acervo eletrônico

da instituição ou para reserva junto à biblioteca física.

9. Materiais complementares – área destinada à inserção de conteúdos e

materiais que o docente considere relevantes, mas que não foram contemplados na

ocasião da construção da disciplina por seus autores. Faz parte das atribuições do

docente que está atuando na disciplina virtual contribuir para seu enriquecimento e

possibilitar o aprofundamento de conteúdos e crescimento dos seus alunos.

O ambiente virtual de aprendizagem disponibiliza relatórios que possibilitam

aos estudantes o acompanhamento do seu desempenho e da evolução do seu

processo formativo. Ao mesmo tempo, permite ao docente a prática da avaliação

formativa e de acompanhamento individual dos estudantes, além da adoção de ações

de retenção.

As atividades realizadas ao longo da disciplina, no ambiente virtual de

aprendizagem, possibilitam a reflexão sobre a aprendizagem do estudante e seus

resultados contribuem para a retroalimentação de todo o processo. No AVA ficam

registradas todas as interações, a participação dos estudantes e dos docentes nos

fóruns temáticos (considerados a sala de aula virtual), sendo possível avaliar o

andamento e o cumprimento dos objetivos previstos no Projeto Pedagógico.

A plataforma é avaliada periodicamente pela CPA, por meio dos quais são

analisados aspectos como usabilidade, recursos utilizados, dentre outros. Essa

avaliação permite a adoção de ações corretivas e a melhoria contínua dos recursos

do ambiente virtual.

6.4 Procedimentos de Acompanhamento e de Avaliação dos Processos de
Ensino-aprendizagem

https://docs.google.com/document/d/1WLpSDB7MhGvxWiRtUY13OWSoLaecOJXBQLcwUBp6P7M/edit?ts=5ba13345#heading=h.49x2ik5
https://docs.google.com/document/d/1WLpSDB7MhGvxWiRtUY13OWSoLaecOJXBQLcwUBp6P7M/edit?ts=5ba13345#heading=h.49x2ik5
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O sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem no Centro

Universitário de Brasília (UniCEUB) segue as normas regimentais definidas no

Regimento Geral que são concebidas em todos os cursos oferecidos na Instituição de

Ensino. Abrangem o aproveitamento e a assiduidade (frequência), sendo eliminatórios

por si mesmos, cabendo ao professor responsável pela disciplina a apuração do

rendimento escolar.

A política de avaliação do discente no curso segue as seguintes orientações:

- desenvolver, por meio da elaboração das questões, a capacidade do discente

em aprender;

- privilegiar provas de caráter dissertativo ou associar questões objetivas e

dissertativas estimulando a necessidade de escrita e raciocínio do discente;

- não atribuir valores numéricos às questões, tendo em vista o sistema de

avaliação global do discente através da atribuição de menções;

- o professor deve modificar as questões a cada semestre e também de um

turno para o outro;

- dar orientações ao discente quanto ao tempo disponível para a realização da

prova;

- valorizar as regras da língua portuguesa;

- seguir o calendário de provas;

- e corrigir as provas com a turma, no momento da devolução, indicando as

possibilidades de discussão das questões.

Visando atender os itens acima, o sistema de avaliação está centrado na

promoção da aprendizagem do graduando, visando contribuir para a formação de um

profissional esteticista reflexivo e crítico, comprometido com as demandas da

sociedade. Dessa forma, os critérios de avaliação utilizados nas disciplinas do curso

de Gastronomia, assim como os instrumentos viabilizados e utilizados por meio

também do Google for Educacion, servem como opção de recurso para verificar o

grau de compreensão dos conteúdos pelos discentes.

É importante ressaltar que o plano de ensino de cada componente curricular

aborda os seus procedimentos de avaliação.
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De acordo com o Regimento do UniCEUB, no seu Art. 67, a apuração do

rendimento escolar será feita por disciplina, abrangendo os aspectos de assiduidade e

aproveitamento, eliminatórios por si mesmos, sendo que a assiduidade será verificada

pela frequência às aulas e às atividades de cada disciplina e o aproveitamento é

aferido, em cada disciplina ou módulo, mediante a exigência da assimilação

progressiva dos conhecimentos ministrados, avaliado por meio de verificações do

rendimento escolar realizadas ao longo do período letivo, conforme descrito no plano

de ensino da disciplina ou módulo.

Os alunos são avaliados por disciplina, por meio de critérios resultantes da

análise das avaliações teóricas, práticas e atitudinais. Cada tipo de instrumento

avaliativo proporciona uma determinada análise das habilidades desenvolvidas pelos

alunos.

De acordo com o art. 70 do Regimento do UniCEUB o docente deve, por

obrigatoriedade, aplicar pelo menos 2 (duas) verificações do rendimento escolar por

semestre. As avaliações do curso de Estética e Cosmética podem ser realizadas por

meio de combinação entre, pelo menos, duas modalidades de instrumentos de

avaliação conforme citado abaixo:

- provas escritas e ou práticas da disciplina;

- relatórios: de visita, de aula prática, de pesquisa, de eventos; trabalhos em

grupo, tais como seminários ou debates;

- controle de leitura: fichamento, resumo ou resenha de texto; auto-avaliação;

- análise de situações problema;

- análise de casos para conduzir a um desfecho clínico;

- projetos de pesquisa ou de extensão na área de Estética e Cosmética;

- artigos científicos e ou relatórios acadêmicos na área de Estética e

Cosmética;

- E a Avaliação Multidisciplinar Cumulativa (AMC), implantada na instituição

desde 2008 e que faz parte do projeto gestão e excelência, institucionalizado no

UniCEUB e que vem sendo progressivamente aperfeiçoado. O UniCEUB entende

que, ao promover essa avaliação em todos os semestres de cada curso, alcançará o

objetivo de construir indicadores que permitam a gestão do projeto pedagógico, a
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gestão do desempenho dos professores em relação aos resultados obtidos por

disciplina, por aluno e por turma, bem como e, principalmente, a gestão do

desempenho dos alunos individualmente em relação à turma e em relação ao curso

verificação institucional que objetiva avaliar o conhecimento, as competências e as

habilidades adquiridas pelo discente nas disciplinas do semestre.

Conforme o Art. 68 do Regimento do UniCEUB, para aprovação, em cada

disciplina ou módulo, o aluno deve obter frequência igual ou superior a 75% do total

de aulas ou atividades programadas e no mínimo, a menção final Médio - MM.

Para a elaboração da menção final, o docente deve considerar, ainda:

- participação em aula;

- domínio do conteúdo e capacidade de discussão dos temas abordados;

- domínio das habilidades e competências exigidas pela(s) avaliação(ões) e

destacadas no plano de ensino do docente;

- e uso correto da língua portuguesa, raciocínio, redação coesa, clara e

coerente das questões discursivas, quando houver.

Dessa forma, o aproveitamento nos estudos é traduzido pelas seguintes

menções (Art. 73 do Regimento do UniCEUB):

SS – Superior;

MS – Médio Superior;

MM – Médio;

MI – Médio Inferior;

II – Inferior;

SR – Sem Rendimento; e

RF – Reprovado por Falta.

A menção final não representa a média das menções parciais, devendo, antes,

significar o julgamento final e global do aproveitamento nos estudos.

Cabe ressaltar que não haverá abono de faltas, ressalvados os casos previstos em

legislação específica. A falta do aluno a qualquer das atividades escolares importará

em menção SR, ressalvado o direito ao regime de exercício domiciliar (RED) devendo
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o conteúdo a ser avaliado, bem como as competências, os mesmos do período

escolar em que o aluno não compareceu. Cabe ressaltar que disciplinas com caráter

teórico-prático não implicam direito ao RED.

A Proposta Pedagógica Institucional de 2015-2019 do UniCEUB estabelece

que o perfil profissional, os objetivos do curso, as competências delineadas no projeto

pedagógico e os objetivos explicitados no plano de ensino são referenciais a serem

considerados no processo avaliativo.

No Curso de Estética e Cosmética existe uma orientação aos docentes que as

disciplinas que apresentem verificações de aprendizagem não envolve somente o

conhecimento dos conteúdos para a elaboração da menção parcial ou final.

Sugere-se também que a participação, capacidade de trabalho em grupo e esforço

pessoal de aprendizagem contribuam para o fechamento da menção, visando à

formação profissional.

6.5 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem das Disciplinas Virtuais

Considerando as Disciplinas Virtuais - EAD, são utilizados processos de

aprendizagem correlatos ao PPC. A base de avaliação é a avaliação presencial que

contempla todas as unidades de estudo, a sistematização que aglutina o conteúdo

numa abordagem teórico-prática, os fóruns e as atividades de aprendizagem. Mesmo

sendo uma disciplina a Distância também são considerados aspectos de frequência

por participação nas atividades: Fórum de Boas Vindas, presença na Avaliação,

participação efetiva no Fórum Temático e na  Webconferência.

6.6 Avaliação do processo Ensino-Aprendizado do Projeto Integrador

O desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica é fundamental para compor

as menções parciais e finais.

Poderão ocorrer outras avaliações consecutivas e complementares,

denominadas de Menção 3, Menção 4 e até Menção 5, para a composição da

Menção Final, independentemente da ordem que se seguirem e entre si, cujas

disciplinas que em seu Planejamento Pedagógico contemple outras atividades e que

estas sejam necessárias para a completa formação que a disciplina exige. Tais como

https://docs.google.com/document/d/1WLpSDB7MhGvxWiRtUY13OWSoLaecOJXBQLcwUBp6P7M/edit?ts=5ba13345#heading=h.147n2zr
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atividades poderão ser desenvolvidas, individualmente ou em grupo, terão temáticas

específicas, exercícios, trabalhos dirigidos, atividades práticas, estudos de casos

práticos e pontuais, pesquisas aplicadas, pesquisas científicas, ou quaisquer outras,

desde que registradas previamente no Plano de ensino da disciplina.

7. Ementário e Bibliografia

PRIMEIRO SEMESTRE

CIÊNCIA DOS ALIMENTOS

EMENTA

Conceitos em Nutrição. Classificação de alimentos (in natura, processados e
ultraprocessados). Macro e micronutrientes. Alterações físico-químicas nos
alimentos. Ficha técnica de preparação e indicadores culinários. Grupos
alimentares.

BÁSICA
ARAUJO, WILMA M. C. (org.); Montebello. Alquimia dos alimentos. 3 ed. São
Paulo: SENAC, 2014.
ORNELLAS , LIESELOTTE HOESCHL. Técnica dietética: seleção e preparo de
alimentos. São Paulo: Atheneu, 2001.
DOMENE, SEMÍRAMIS MARTINS ÁLVARES. Técnica dietética: teoria e
aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
PEREIRA, S. et al, Construção e implementação de fichas técnicas de preparação
de unidade de alimentação e nutrição. JOURNAL HEALTH NPEPS, Cuiabá, v.4,
n.1, p. 210 - 227, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MCGEE, H. Comida & cozinha: ciência e cultura da culinária - 2a ed - São
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014.
EVANGELISTA, JOSÉ. Alimentos: um estudo abrangente. ATHENEU, 2002.
PHILIPPI, SONIA TUCUNDUVA. Nutrição e técnica dietética. 3 ed. ampl. e
atual. Baueri, SP: Manole, 2014.
OLIVEIRA, JOSÉ EDUARDO DUTRA De; Marchini. Ciências Nutricionais:
Aprendendo a Aprender. Sarvier, 2008.
PHILIPPI, SONIA TUCUNDUVA. Tabela de composição de alimentos : suporte
para decisão nutricional. 5. ed. rev. e atual. -- Barueri, SP : Manole, 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira:
promovendo a alimentação saudável. Brasília: MS; 2014. Brasil.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
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UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1: Elaboração de fichas técnicas - código: 24177
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2: Proteínas: conceito e importância- código:
19017
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3: Carboidratos: definição, classificação e
propriedades funcionais - código: 19018
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4: Lipídeos - conceito, propriedade e reações de
deterioração - código: 19019

COZINHA BÁSICA

EMENTA

Tipos de cocção. Cortes de vegetais. Preparos à base de ovos. Manipulação e
cocção de alimentos: fundos, molhos, vegetais, proteínas e guarnições. Aves.
Ovos. Bovino. Peixe e frutos do mar. Suíno.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GISSLEN, Wayne. Culinária profissional. 6 ed. Barueri: Manole, 2012.
SEBESS, Mariana. Técnicas de cozinha profissional. 3.ed. Rio de Janeiro:
Senac, 2012.
WRIGH.  T. Jeni; TREUILLE, Eric. Lê cordon bleu: todas as técnicas culinárias.
São Paulo: Marco Zero, 2012.
SALA, M. P.; BERARDI, B., MENÃO, M. C. Produção de ovos orgânicos. Atas de
saúde ambiental. São Paulo, v. 06, n. 0, 2018. Disponível em:
https://doaj.org/article/0fbc1410f17345e1bd1d51b42e38afc8?gathStatIcon=true

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. 4 ed. São Paulo:
Senac, 2011.
LAROUSSE LIBRARIE. Larousse gastronomique: the worlds greatest culinary
encyclopedia. Nova York: Random house II. 2009.
LUMB, Marianne. Facas de cozinha: a arte do corte e do manejo de facas na
culinária. São Paulo: Marco Zero, 2011. 
TEICHMANN, Ione Mendes. Tecnologia culinária. Caxias Do Sul: EDUCS, 2000.
THIS, Hever. Cozinha: uma questão de amor, arte e técnica. São Paulo: Senac,
2010.
CANZIANI, A. Projeto de Lei nº 6049/2005. Dispõe sobre a regulamentação do
exercício da profissão de Cozinheiro. Brasília: Câmara dos Deputados, 2005.
Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=3034
76. Acesso em: 21 out. 2021.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)

UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1: Tipos de cortes – Código 24174
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2: Cortes de Carnes – Código 24176
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3: Facas: afiação e utilização – Código 24173
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4: Pescados e Frutos do Mar – Código 18038
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HIGIENE DOS ALIMENTOS E SEGURANÇA ALIMENTAR

EMENTA
Importância dos microrganismos nos alimentos. Doenças transmitidas por
alimentos (DTA), investigação de surtos de DTA. Deterioração microbiana. Fontes
de contaminação dos alimentos. Legislações vigentes para o controle sanitário de
alimentos e prevenção de DTAs. Ferramentas para o controle de qualidade na
produção de alimentos em todos os segmentos. Análise microbiológica de
alimentos e água.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRINQUES; Graziela Brusch. Microbiologia dos alimentos. São Paulo: Person
Education do Brasil, 2015. 
GERMANO; Pedro Manuel Leal; GERMANO, Maria Izabel Simões. Sistema de
Gestão: Qualidade e Segurança de Alimentos dos alimentos. Baueri: Manole,
2013. 
SILVA, Neusely da; et al. Manual de análise microbiológica de alimentos e
água. 5 ed. São Paulo: Blucher, 2017.
VIRGINIA, A. F.; MIRANDA, M. S. Análise de Risco aplicada aos alimentos no
Brasil: perspectivas e desafios. In.: Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.
16, n. 4, p. 2251-2262, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CIMERMAN, Benjamin Franco. Atlas de parasitologia: artrópodes,
protozoários e helmintos. São Paulo: Atheneu, 2002.
NEVES, David Pereira. Parasitologia dinâmica. 3 ed. Atheneu, 2009.
REY, Luis. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos
trópicos ocidentais. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
STROHL, William A; ROUSE, Harriet; FISHER, Bruce D. Microbiologia ilustrada.
Porto Alegre: Artmed, 2004.
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 10
ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
SOUZA, G. C de.; SANTOS, C. T. B dos.; ANDRADE, A. A.; ALVES, L. Comida de
rua: avaliação das condições higiênico sanitárias de manipuladores de
alimentos. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 8, p. 2329-2338, 2015.
TORRES, F.P.S. GONCALVES, E.V; LOPES, M.O; GALVÃO, J.A. Análise
microbiológica das mãos de manipuladores de alimentos em
supermercados. Higiene Alimentar, v. 34 (291): e1039, 2020.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)

UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1: Fundamentos de gerenciamento de segurança
alimentar - código: 24185
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2:DTA - Doenças transmitidas por alimentos -
código: 18058
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3: Boas práticas de Fabricação de alimentos -
código: 29959
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4: Microrganismos e contaminantes nos
alimentos - código: 18056
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HISTÓRIA, CULTURA E GASTRONOMIA

EMENTA
Alimentação versus Cultura. Pré-História e as Primeiras Civilizações. Mundo
Clássico. Antiguidade Tardia à Alta Idade Média. Plena e Baixa Idade Média.
Tempos Modernos. Época Contemporânea. Tendências da Alimentação na
Atualidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FLANDRIN, JEAN LOUIS; MONTANARI, MASSIMO. História da alimentação.
São Paulo: Estação Liberdade, 1996.
FRANCO, ARIOVALDO. De caçador a gourmet. São Paulo: Editora SENAC São
Paulo, 2001.
FREIXA, DOLORES; CHAVES, GUTA. Gastronomia no Brasil e no mundo. Rio
de Janeiro: SENAC Nacional, 2009.
CUPOLILLO YAMAGATA, F. RAMMELT SAUERBRONN, J. F. Alimento e comida:
reflexões sobre história do alimento, consumo e significado. In.: Diálogo com a
economia criativa, [s.l.], v.4, n.10, p.7-19, 2019. Disponível em:
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=2cf49600-74eb-
4384-b5fd-6d74d7417e9a%40pdc-v-sessmgr02. Acesso em: 18 fev. 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LEAL, MARIA LEONOR DE MACEDO SOARES. A história da gastronomia. São
Paulo: Senac, 2004.
NOLA, ROBERTO DE. Livro do cozinheiro. São Paulo: Instituto Brasileiro de
Filosofia e Ciência “Raimundo Lúlio”, 2010.
QUELLIER, FLORENT. Gula: história de um pecado capital. São Paulo: Editora
SENAC São Paulo, 2011.
SPANG, REBECCA. A invenção do restaurante. Rio de Janeiro: Record, 2003.
STRONG, ROY C. Banquete: uma história ilustrada da culinária dos costumes e
da fartura à mesa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004.
ENCONTRO DE PRÁTICAS DOCENTES, 7., 2015, Ceará. O papel da brigada
na setorização de uma cozinha profissional e suas influências na
organização moderna dos restaurantes e na formação acadêmica. [S.l.: s.n.],
2015.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)

UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1: História da Gastronomia – código: 18026
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2: Cozinha do Egito e do Marrocos – código:
36232
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3: Renascimento Urbano – código: 23164
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4: Movimento nouvelle cusine e seus grandes
chefs - – código: 18072

PERCEPÇÃO SENSORIAL DE MATÉRIAS PRIMAS

EMENTA
Introdução a Percepção Sensorial. Memória Gustativa e Afetiva. Gostos e
Sabores. Os Alimentos. Valorização da Gastronomia Local e Produção Familiar.
Gastronomia como Arte. Misturando Sabores.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. 4 ed. Revisada.
São Paulo: SENAC Editoras, 2011. 
MCGEE, HAROLD. Comida e cozinha: ciência e cultura da culinária. 2ª Ed. São
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014. 
SANTOS, CARLOS ROBERTO ANTUNES DOS. A alimentação e seu lugar na
história: os tempos da memória gustativa. In.: História: Questões e Debates -
UFPR. p.11-32 (Biblioteca on line)
CUSTÓDIO, YANDIRA NETO. et al. Análise sensorial: aplicação a um evento
gastronômico. In.: PODIUM sport, leisure and tourism review. Vol. 4, N 1. P.
32-47. 2015 (Biblioteca on-line) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMEIDA, Tereza Avancini de. Avanços em análise sensorial. São Paulo:
Varela, 1999. 
ATALA, Alex. D.O.M.: redescobrindo ingredientes brasileiros. São Paulo:
Melhoramentos, 2013. 
CAMPBELL-PLATT, Geoffrey. Ciências e tecnologia de alimentos. São Paulo:
Manole, 2015. (Biblioteca on-line) 
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. A arte e o ofício da cozinha fria:
garde manger. 4ª Ed., São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2014. 
KOBLITZ, Maria Gabriela Bello. Bioquímica dos alimentos. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008. (Biblioteca on-line) 
SANTOS, C.R.A. A alimentação e seu lugar na história: os tempos da
memória gustativa. História: Questões & Debates, Editora UFPR, Curitiba, n. 42,
p. 11-31, 2005.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)

UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1: Sinapses e sistema sensorial - código: 185111
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2: Tecnologia de leite e derivados: leites
fermentados e queijos  - código: 3378
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3: Análise sensorial de novos produtos - código:
13855
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4: Slow food e Comfort food - código: 19963

SEGUNDO SEMESTRE

COZINHA FRIA
EMENTA
Introdução da cozinha fria. Conceitos e tipos de produção. Técnicas: molhos frios,
saladas, sopas, quiches, sanduíches, hors-d’oeuvre, curados, defumados,
embutidos, temperos, conservas, compotas, geléias, géis, terrines, patês,
galantines, roulades e queijos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
WRIGH T, JENI; TREUILLE, ERIC. Le cordon bleu: todas as técnicas culinárias.
São Paulo: Marco Zero, 2012.
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INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Garde Manger – A arte e o ofício da
cozinha fria. Senac, 2014.
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. São Paulo, Senac.
2010.
VALENTE DA CRUZ, BENEDITO ELY et al. Redes sociais e preservação dos
modos de produção de queijos artesanais da Ilha do Marajó, PA. In.: Redes.
Revista do Desenvolvimento Regional, vol. 25, núm. 2, Maio, p. 506-526,
Universidade de Santa Cruz do Sul, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CASELLATO, MARIA SUZETTE. Escola de cozinha: receitas ilustradas com
técnicas de preparação passo a passo. São Paulo: Larousse do Brasil, 2010.
HALSEY, KAY. Lê condon bleu: receitas caseiras - quiches e salgados. São
Paulo: Marco Zero, 2008.
KOVESI, BETTY EVANGE. 400 gramas: técnicas de cozinha. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 2009.
LUCIA, Sequerra. Cozinha fria garder manger. São Paulo: Pearson, 2017.
(Biblioteca on-line)
TEICHMANN, IONE MENDES. Cardápios: técnicas e criatividade. Educs, 2000.
CRUZ-BACAB, LUIS; et al. Evaluación sensorial de embutido tipo chorizo a base
de carne de conejo. In.: Abanico Veterinario, [s. l.], v. 8, n. 1, p. 102–111, 2018.
Disponível em:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=126248620&lan
g=pt-br&site=ehost-live.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1:  Molhos frios clássicos – código: 24166
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2:  Sanduíches frios – código: 24167
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3:  Canapés frios – código: 24168
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4: Embutidos – código: 1737

CULTURA ALIMENTAR BRASILEIRA
EMENTA
Preparos, técnicas, utensílios e produtos (mandioca, milho, cana de açúcar, coco,
arroz e trigo) utilizados no Brasil. Influências históricas, geográficas, religiosas,
políticas e culturais que influenciam a culinária brasileira com foco em refeições
curtas como café e l

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DÓRIA, CARLOS ALBERTO. Formação da culinária brasileira: Escritos sobre a
Cozinha Inzoneira. São Paulo: Três Estrelas. 2014. (Biblioteca on line)
COUTO, CRISTIANA. Arte de cozinha: alimentação e dietética em Portugal e no
Brasil (séculos XVII-XIX). São Paulo: Senac. 2007. (Biblioteca on line)
GISSLEN, WAYNE. Culinária profissional. 6ª ed. Barueri: Manole. 2012.
(Biblioteca on line)
PINTO, HENRIQUE SALLES; SIMÕES, RAFAEL AUGUSTO. Cultura alimentar
como patrimônio imaterial da humanidade: desafios e oportunidades para a
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gastronomia brasileira. Brasília: Núcleo de Estudos e
Pesquisas/CONLEG/Senado, Abril/2016 (Texto para Discussão nº 195). Disponível
em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 21 de julho de 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES FILHO, IVAN; DI GIOVANNI. Cozinha brasileira com recheio de história.
Rio de Janeiro: Revan. 2000.
CASCUDO, LUIS DA CÂMARA. História da alimentação no Brasil [v.1]. Itatiaia:
EDUSP. 1985.
THIS, HEVÉ. Cozinha: uma questão de amor, arte e técnica. São Paulo: Senac.
2010.
TEICHMANN, IONE MENDES. Tecnologia culinária. Caxias Do Sul: EDUCS.
2000.
SEQUERRA, LUCIA. Cozinha brasileira. Pearson. São Paulo: 2018.
QUINZANI, S.S.P; CAPOVILLA, V.M; CORRÊA, A.A. A Pluralidade Gastronômica
(...) Revista Hospitalidade. São Paulo, v. 13, n.2, p. 248-271,  2016.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1: Uso da mandioca e seus subprodutos –
Código 17351
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2: Cozinha Rural – Código 17367
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3: Confeitaria Brasileira – Código 17368
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4: Cozinha Sertaneja-  Código 17354

GESTÃO ADMINISTRATIVA
EMENTA
Estudo do processo de administração, gerenciamento e organização de serviços
de alimentação. Compreender e conhecer as ferramentas do processo de gestão
de um restaurante. Empreendedorismo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MAXIMIANO, ANTÔNIO CESAR AMARU. Introdução a administração. 8 ed.
São Paulo: Atlas, 2017.  (Biblioteca on line)
MEZOMO, IRACEMA F. DE BARROS. Os serviços de alimentação:
planejamento e administração. São Paulo.: Manole, 2015. (Biblioteca on line)
TEIXEIRA, SUZANA MARIA F. GOMES et al. Administração aplicada às
unidades de alimentação e nutrição. São Paulo.: Atheneu. , 2003.
FERIGOLLO, M. C.; BUSATO, M. A. Desperdício de alimentos em Unidades de
Alimentação e Nutrição: uma revisão integrativa da literatura. In.: HOLOS, Santa
Catarina, n. 34, v.. 01, 2018. (Biblioteca on line)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS.
MANUAL ABERC DE PRÁTICAS DE ELABO. Manual ABERC de práticas de
elaboração e serviços de refeições para coletividade. 8 ed. São Paulo:
ABERC, 2003. (Biblioteca on line)
ABREU, EDELI SIMIONI DE; SPINELLI. Gestão de unidades de alimentação e
nutrição. 5 ed. São Paulo: Metha, 2013.
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GERMANO, PEDRO M. LEAL. Higiene e vigilância sanitária de alimentos. 6 ed.
São Paulo: Manole, 2019. (Biblioteca on line)
KWASNICKA, EUNICE LACAVA. Introdução à administração. 6 ed. São Paulo:
Atlas, 2012.
SILVA JÚNIOR, ENEO ALVES. Manual de controle higiênico sanitário em
serviços de alimentação. 7 ed. São Paulo: Varela, 2014.
PEREIRA DA SILVA E SILVA, B. .; SANTOS DO NASCIMENTO, Érica dos;
ISLÂNIA DA SILVA SOUSA; SILVA NETO, J. G. da .; SANTANA OLIVEIRA, M. .;
JESUS OLIVEIRA, T. de; ALVES DE OLIVEIRA, . L. E. .; FERREIRA DOS
SANTOS, A. C. . Práticas de higiene alimentar e fatores associados entre
manipuladores de alimentos em unidades de alimentação e nutrição.
RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 2, n. 7,
p. e27570, 2021. DOI: 10.47820/recima21.v2i7.570. Disponível em:
http://www.recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/570. Acesso em: 13
nov. 2021.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
UNIDADES DE APRENDIZAGEM 1: Desafios da administração. código: 17877
UNIDADES DE APRENDIZAGEM 2: Abordagem clássica da administração:
código: 17875
UNIDADES DE APRENDIZAGEM 3: O perfil do empreendedor: Histórico e
características. código: 2385
UNIDADES DE APRENDIZAGEM 4: Plano de negócios: criando e dando início ao
empreendimento. código:2391

TÉCNICAS DE PANIFICAÇÃO
EMENTA
História da Panificação, Panificação Brasileira, das Américas, Europeia.
Porcentagem do Padeiro e tipos de fermentações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAUVAIN, STANLEY P; YOUNG, LINDA S. Tecnologia da panificação. São
Paulo: Manole, 2009. (Biblioteca on-line)
GISSLEN, WAYNE. Panificação e confeitaria profissionais. São Paulo: Manole,
2015
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. 4 ed. Revisada.
São Paulo: SENAC Editoras, 2011.
NICACIO, JOAQUIM EDUARDO DE MOURA. Otimização das vendas de produtos
de panificação. Revista de Estudos Sociais, Campo Grande, v. 15, n. 29, pg.
179-206, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COSTA, LUANA. Confeitaria básica. Porto Alegre: SAGAH, 2018. (Biblioteca on
line)
ELEUTERIO, HÉLIO. Técnicas de confeitaria. São Paulo: Erica. 2014.
(Biblioteca on line)
GALVES, MARIANA DE CASTRO PAREJA. Técnicas de panificação e massa.
São Paulo: Erica, 2014. (Biblioteca on-line)
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SEBESS, MARIANA. Técnicas de confeitaria profissional. 3 ed. São Paulo:
SENAC, 2011
SUAS, MICHEL. Panificação e viennoiserie: abordagem profissional. São Paulo:
Cengage learning, 2012. (Biblioteca on-line).
OLIVEIRA, IGOR MACEDO; et al. Utilização de farinhas alternativas em produtos
de panificação: uma revisão literária. Research, Society and Development, v. 9,
n.9, e441996228, 2020.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
UNIDADES DE APRENDIZAGEM 1: Introdução à panificação – código: 27289
UNIDADES DE APRENDIZAGEM 2: Panificação artesanal – código: 18096
UNIDADES DE APRENDIZAGEM 3: Panificação italiana – código: 18091
UNIDADES DE APRENDIZAGEM 4: Panificação francesa – código: 18081

TÓPICOS ESPECIAIS EM GASTRONOMIA
EMENTA
Bases Conceituais de Alimentação Saudável. Extratos e Proteínas Vegetais.
Cozinha Vegetariana. Cozinha Vegana e PANC’s. Cozinha Crudivorista
(Alimentação Viva). Cozinha Gluten Free. Cozinha de Inseto
(Antropoentomofagia). Cozinha Ayurvédica e Antroposofia. Cozinha de
Fermentações Naturais. Cozinha para PETs (Gatos e Cachorros).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. 4 ed. Revisada.
São Paulo: SENAC Editoras, 2011. 
MCGEE, HAROLD. Comida e cozinha: ciência e cultura da culinária. 2a Ed. São
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014.
PHILIPPI, SONIA TUCUNDUVA; AQUINO, RITA DE CÁSSIA DE. Dietética:
princípios para o planejamento de uma alimentação saudável. São Paulo: Manole,
2015. (Biblioteca on line)
SILVA MOREIRA, P. R. et al.. Análise crítica da qualidade da dieta da população
brasileira segundo o Índice de Alimentação Saudável: uma revisão sistemática. In.:
Revista Ciência & Saúde Coletiva, [s. l.], v. 20, n. 12, p. 3907–3923, 2015. DOI
10.1590/1413-812320152012.18352015. Disponível em:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=111946703&lan
g=pt-br&site=ehost-live. Acesso em: 17 maio. 2021. (Biblioteca on line)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SPINELLI, Silvia Moro Conque. Segurança alimentar, a soberania alimentar e a
globalização. Curitiba: Contentus, 2020. (Biblioteca on line)
ZARO, Marcelo (Org.). Desperdício de alimentos: velhos hábitos, novos
desafios. Caxias do Sul: Educs, 2018. (Biblioteca on line)
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Garde Manger – A arte e o ofício da
cozinha fria. Senac, 2014.
KOBLITZ, Maria Gabriela Bello. Bioquímica dos alimentos. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008. (Biblioteca on-line) 
SALGADO, Jocelem. Alimentos funcionais. São Paulo: Oficinas de Textos, 2017.
(Biblioteca on line)
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PERROTA, Ana Paula. Vegetarianismo ético e posições carnívoras: questões
além do sabor e dos nutrientes. In.: Estudos sociedade e agricultura Vol.25, n.
2, 2017.. Disponível em:
https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/esa25-2_06_vegetarianismo.
Acesso em: 17 maio. 2021. (Biblioteca on line)

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1:  Vegetais - Código da Unidade: 18040
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2: Aromáticos - Código da Unidade: 18028
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3: Crise Mundial de Produção de alimentos -
Código da Unidade: 11636
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4: Soberania Alimentar - Código da Unidade:
9950

TERCEIRO SEMESTRE

COZINHA BRASILEIRA
EMENTA
Aspectos culturais e históricos da gastronomia das regiões brasileiras. História e
apresentação de diferentes pratos da culinária da região e suas influências.
Insumos e condimentos característicos de cada região. Apresentação de receitas
tradicionais das regiões. Técnicas de cozinha das regiões. Preparos, técnicas,
utensílios e produtos (mandioca, milho, cana de açúcar, coco, arroz e trigo)
utilizados no Brasil.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DÓRIA, Carlos Alberto. Formação Da Culinária Brasileira: Escritos sobre a
Cozinha Inzoneira. São Paulo: Três Estrelas. 2014.
COUTO, Cristiana. Arte de cozinha: alimentação e dietética em Portugal e no
Brasil (séculos XVII-XIX). São Paulo: Senac. 2007.
GISSLEN, Wayne. Culinária Profissional. 6ª ed. Barueri: Manole. 2012.
PINTO, Henrique Salles; SIMÕES, Rafael. Cultura alimentar como patrimônio
imaterial da humanidade: desafios e oportunidades para a gastronomia
brasileira. Disponível em:
http://www.rubi.casaruibarbosa.gov.br/bitstream/20.500.11997/16725/1/TD195.pdf .

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES FILHO, Ivan; Di Giovanni. Cozinha brasileira com recheio de história. Rio
de Janeiro:
Revan. 2000.
CASCUDO, Luis Da Camara. História Da Alimentação No Brasil [v.1]. Itatiaia:
EDUSP. 1985.
THIS, Hevé. Cozinha: uma questão de amor, arte e técnica. São Paulo: Senac.
2010.
FERNANDES, Caloca. Viagem Gastronômica Através Do Brasil. São Paulo:
SENAC. 2007.
TEICHMANN, Ione Mendes. Tecnologia culinária. Caxias Do Sul: EDUCS. 2000.

https://doaj.org/article/db84409b787c45cca0b45164506942e9
https://doaj.org/article/db84409b787c45cca0b45164506942e9
https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/esa25-2_06_vegetarianismo
http://www.rubi.casaruibarbosa.gov.br/bitstream/20.500.11997/16725/1/TD195.pdf
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SONATI, J. G.; VILARTA, R.; SILVA, C. C. Influências culinárias e diversidade
cultural da identidade brasileira: imigração, regionalização e suas comidas.
Disponível em:
https://www.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/deafa/qvaf/cultura_alimentarcap14.pdf
.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1: Características culinárias dos Estados da
Região Sul – Código 17363
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2: Formação Gastronomia Brasileira – Código:
17349
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3: Ingredientes Básicos Gastronomia
Amazônica – Código 29057
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4: Características culinárias dos Estados da
Região Sudeste - Código 17366

COZINHA DO MUNDO I
EMENTA
Preparos, técnicas, utensílios e insumos dos países. Influências históricas,
geográficas, religiosas, políticas e culturais que influenciam a culinária dos países:
França, Itália, Alemanha, China, Japão, Tailândia, Vietnã, África I (Egito, Etiópia,
Marrocos), América Central e Parte do Caribe (Cuba, Costa Rica, Guatemala,
Porto Rico), Índia, Grécia, Turquia e Hungria.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GISSLEN, Wayne. Culinária profissional. 6ª ed. Barueri: Manole. 2012.
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. 4. ed. São Paulo:
Senac. 2011.
NUNES, Caio Henriques; COSTA, Luana; PINTO, Henrique Ramansini. Cozinha
europeia. Porto Alegre: SAGAH, 2018. (Biblioteca on-line)
FUSTER, M. Writing Cuisine in the Spanish Caribbean: A Comparative Analysis of
Iconic Puerto Rican and Cuban cookbooks. In.: Food, Culture & Society –An
International Journal of Multidisciplinary Research, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 1–22, 2015.
Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/298821766_Writing_Cuisine_in_the_Spa
nish_Caribbean_A_Comparative_Analysis_of_Iconic_Puerto_Rican_and_Cuban_c
ookbooks.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LAROUSSE LIBRARIE. Larousse Gastronomique: the worlds greatest culinary
encyclopedia. Nova York, Random House II. 2009.
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. A arte e o ofício da cozinha fria:
garde manger. 4ª Ed. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2014.
OLIVEIRA, Roneide Gonzaga de. et al. Cozinha francesa. Porto Alegre: SAGAH,
2019. (Biblioteca on-line)
SAKURAI, Célia. Os japoneses. São Paulo: Contexto, 2007. (Biblioteca on line)

https://www.researchgate.net/publication/298821766_Writing_Cuisine_in_the_Spanish_Caribbean_A_Comparative_Analysis_of_Iconic_Puerto_Rican_and_Cuban_cookbooks
https://www.researchgate.net/publication/298821766_Writing_Cuisine_in_the_Spanish_Caribbean_A_Comparative_Analysis_of_Iconic_Puerto_Rican_and_Cuban_cookbooks
https://www.researchgate.net/publication/298821766_Writing_Cuisine_in_the_Spanish_Caribbean_A_Comparative_Analysis_of_Iconic_Puerto_Rican_and_Cuban_cookbooks
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METZ, Rogério de Vargas; OLIVEIRA, Roneide Gonzaga de; COSTA, Luana
Aparecida da Silva. Cozinha da ásia. Porto Alegre: SAGAH, 2019. (Biblioteca on
line)
BUENO, Maria Lúcia. Da Gastronomia Francesa à Gastronomia Global:
Hibridismos e Identidades Inventadas. In: Caderno CRH- Revista Quadrimestral
de Ciências Sociais Editada pelo Centro de Recursos Humanos da
Universidade Federal da Bahia. N°29 (78) Set/Dez, 2016. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/ccrh/a/sW9TqXKVJrPKwxMZDHkTpHv/?lang=pt

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1: Gastronomia Francesa - Código da Unidade:
24129
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2: Itália: regiões, influências culturais e
características gastronômicas - Código da Unidade: 24132
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3: Gastronomia Alemã - Código da Unidade:
18063
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4: Cozinha Caribenha - Código da Unidade:
19957

GESTÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
EMENTA
Modelos de negócio, análises de necessidades e operação. Montagem e
adequação de cardápios. Preparos, técnicas, fichas técnicas. Análise de custo da
mercadoria vendida (CMV)  e custos. Utensílios e maquinário. Análise de áreas de
produção e operação de restaurantes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
JERALD W. CHESSER; NOEL C. CULLEN. Gestão em serviços de alimentação
- liderança e desenvolvimento de recursos humanos para a gastronomia. 5º
ed. Barueri, SP: Manole, 2016.
SOUZA, Anderson. S.; FERRACINI, Dafne. A.; MAGALHÃES, Elissa.França. F.;
AL., et. DAVIES, CARLOS ALBERTO. Alimentos e bebidas. 4º ed, Coleção
hotelaria. Caxias do Sul, RS. Educs, 2010.
TEICHMANN, Ione T. Mendes. Cardápios: técnicas e criatividade. 7ª Ed. Caxias
do Sul, RS. Educs, 2009.
MATTOS, CARLOS EDUARDO; PONTES, MARA LUCIA; MARIETTO, MARCIO
LUIZ. Gestão em Alimentos e Bebidas: Indicadores para um Novo Campo de
Estudos no Brasil. Journal volume & issue, Vol. 5, no. 2, pp. 99 – 119, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SEQUERRA, Lúcia. Planejamento Fisico em Serviços de Alimentação. São
Paulo: Pearson Educacion do Brasil, 2018.
DAVIES, Carlos Alberto. Alimentos e Bebidas. Caxias do Sul, RS. Educs, 2010.
SANTI, Laura Umbelina. Serviço de Sala e Bar. São Paulo: Pearson Educacion
do Brasil, 2017.

https://www.scielo.br/j/ccrh/a/sW9TqXKVJrPKwxMZDHkTpHv/?lang=pt
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GAMBARDELLA, Ana Maria Dianez, GAMBARDELLA, José Aurélio Claro.
RESTAURANTES SUSTENTÁVEIS: um futuro em comum. São Paulo: Editora
Atheneu 2015.
DONATO, Dalton Roberto De. Restaurante por quilo: uma área a ser abordada.
São Paulo: Ed. Mertha, 2019.
MATTOS, Carlos Eduardo de. et all. Gestão em Alimentos e Bebidas:
Indicadores de Estudos no Brasil. PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review
Vol.5, N. 2 Maio/Agosto. 2016.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1 - Gestão estratégica - Código da Unidade:
18389
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2 - Planejamento de Cardápios - Código da
Unidade: 19980
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3 - Estrutura física e Layout - Código da
Unidade: 19974
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4 - Hospitalidade em Gastronomia - Código da
Unidade: 24171

GESTÃO DE EVENTOS E GASTRONOMIA - DISCIPLINA VIRTUAL
EMENTA
Compreender o que é Evento. Aspectos Teóricos e Práticos do Planejamento e da
Organização de Eventos. Eventos Gastronômicos. Cerimonial e Protocolo,
Etiqueta e Profissional de Eventos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, Renato Brenol. Manual de eventos. 3ª Edição. Caxias do Sul, 2007.
(Coleção Hotelaria). (Biblioteca on-line)
FURTADO, Silvana Mello. Campo gastronômico: festival de cultura e
gastronomia de Tiradentes, Minas Gerais. In: ANPTUR – Associação Nacional das
Pós-graduações de Turismo. Disponível em:
https://www.anptur.org.br/anais/anais/files/12/39.pdf. Acesso em: 10 jan. 2021.
MENDONÇA, Maria José Alves. Planejamento e organização de eventos. São
Paulo: Érica, 2014. (Biblioteca on-line)
PAIVA, Hélio Afonso Braga de. Planejamento estratégico de eventos: como
organizar um plano estratégico para eventos turísticos e empresas de eventos.
São Paulo: Atlas, 2008. (Biblioteca on-line)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BONFIM, Marcus Vinícius. Marketing de eventos. São Paulo: Pearson Education
do Brasil, 2015. (Biblioteca on-line)
MATIAS, Marlene. Organização de eventos: procedimentos e técnicas. 6 ed.
Barueri: Manole, 2013. (Biblioteca on-line)
PACHECO, Aristides de Oliveira. Manual de organização de banquetes. São
Paulo: SENAC, 2008. (Biblioteca on-line)
NAKANE, Andréa Miranda. Gestão e organização de eventos. São Paulo:
Pearson Education do Brasil, 2017. (Biblioteca 0n-line)
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YANES, Adriana Figueiredo. Cerimonial, protocolo e etiqueta em eventos. São
Paulo: Érica, 2014. (Biblioteca on-line)

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
NÃO SE APLICA

TÉCNICAS BÁSICAS DE CONFEITARIA
EMENTA
Técnicas básicas de confeitaria. História da confeitaria. Matérias primas. Uso de
materiais e utensílios. Açúcar. Merengues. Cremes Madres. Massas quebradiças.
Massas Batidas. Pâte à choux. Bases de Chocolateria. Sobremesas clássicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ELEUTERIO, HÉLIO; GALVES, MARIANA DE CASTRO PEREJA. Técnicas de
confeitaria. São Paulo: Érica, 2014. (Biblioteca on line)
COSTA, Luana. Confeitaria básica.Porto Alegre: SAGAH, 2018. (Biblioteca on
line)
SEBESS, Mariana. Técnicas de confeitaria profissional. Rio de Janeiro: SENAC
NACIONAL, 2011. (Biblioteca on line)
CARDOSO, P. S.; BESSA, R. M. R. Termos da gastronomia francesa no Brasil:
uma análise das variações nas significações de termos da confeitaria e
panificação. In.: Revista Mangút: Conexões Gastronômicas. Rio de Janeiro, v. 1,
n. 1, p. 42-55, jun. 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRAGA, LENITA REZENDE SANTOS. Bolos artísticos e confeitaria. 2 ed. São
Paulo, EPUB, 2005. (on line)
ECOLE LENOTRE. Chocolates e doçaria da ecole, 1 volume, São Paulo:
SENAC, 2012.
ECOLE LENOTRE. Chocolates e doçaria da ecole, 2 volume, São Paulo:
SENAC, 2012.
GISSLEN, WAYNE, Panificação e confeitaria. 5 ed. Barueri, Manole, 2011.
SUAS, MICHEL. Pâtisserie: abordagem profissional. São Paulo: Cengage
Learning, 2011. (Biblioteca on line)
CORÓ, Giana Cristina. A sobremesa francesa dos anos 1950 aos anos 2000:
evolução, consumo e patrimônio. História: questões & debates, Curitiba, n. 54,
p. 193-226, jan./jun. Editora UFPR, 2011. Acesso em 22 de outubro de 2021.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1: Massas quebradiças e massas aeradas
-Código da Unidade: 24140
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2: Chocolates– Código da Unidade: 18049
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3: História do Chocolate - Código da Unidade:
18048
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4: Massas de Tortas -Código da Unidade: 18046
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TÓPICOS ESPECIAIS EM GASTRONOMIA
EMENTA
Diferentes Técnicas da Cozinha Italiana. Estrutura de Refeições Italianas.
Especialidades das Refeições Italianas. Contexto histórico das Regiões. Insumos
e Utensílios. Designação de Produtos de Denominação Protegida. Mapa das
Regiões: Piemonte (Vale d’ Aosta), Lombardia, Vêneto – Trentino (Alto Ádige) –
Friul (Veneza Júlia). Ligúria. Emilia-Romagna e Marche. Toscana e Úmbria. Lácio,
Abruzos e Molise. Campânia. Calábria. Apúlia e Basilicata. Sicília. S

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. 4 ed. Revisada.
São Paulo: SENAC Editoras, 2011. 
McGEE, Harold. Comida e cozinha: ciência e cultura da culinária. 2a Ed. São
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014.
PINTO, Henrique Ramansini; Brito, Vitor Skif. Cozinha italiana. Porto Alegre:
SAGAH, 2018.
ROCHA, Priscila Nogueira da. A gastronomia na literatura e nas artes do
renascimento italiano. In.: Revista Vozes dos Vales: Publicações Acadêmicas.
Disponível em:
http://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar/files/2017/08/Priscila0208.pdf.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FILIPPELLI, Mariana. Cozinha italiana. Editora Marco Zero, 2009
HAZAN, Marcella. Fundamentos da cozinha italiana clássica. São Paulo:
Editora WMF Martins Fontes, 2013.
KOVESI, Bett et al. 400g: técnicas de cozinha. Nacional, 2012.
LUMB, Marianne. Facas de cozinha: a arte do corte e do manejo de facas na
culinária. Marco Zero, 2011.
SILVA, Greice Mara Marques da Silva; CONFORTIN, Helena. Cultura italiana:
estudo comparativo - descritivo da culinária italiana da itália e da culinária italiana
do Brasil. In.: Perspectiva, Erechim. v. 39, n.148, p. 33-45, dezembro/2015.
Disponível: https://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/148_531.pdf
ULLMANN, H.F. Lê cordon bleu: receitas caseiras: cozinha italiana. Könemann,
2007.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
UNIDADE  DE APRENDIZAGEM 1 : Gastronomia Italiana - Código: 24131
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2: Ilhas Italianas: Sardenha e Sicilia - Código:
18088
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3: Região Norte/Friuli, Veneto, Trentino, Emilia
Romagna - Código: 18084
UNIDADE  DE APRENDIZAGEM 4 : Região Sul: Molise, Puglia e Calábria -
Código: 18089

QUARTO SEMESTRE

http://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar/files/2017/08/Priscila0208.pdf
https://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/148_531.pdf


81

BEBIDA E HARMONIZAÇÃO
EMENTA
Introdução à Bebidas e Harmonizações. Análise Sensorial – Trilha de Sabores de
Bebidas. Princípio de Harmonização. Bebidas Não Alcoólicas. Bebidas Alcoólicas.
Elaboração de Cartas de Bebidas e Carta de Vinho.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMARANTE, José Osvaldo Albano do. Os segredos do vinho para iniciantes e
iniciados. 3 ed. São Paulo: Mescla, 2010. (Biblioteca on line) 
BARBOSA, Fabrício Silva; LACERDA, Daniel Pacheco; VIEGAS, Cláudia Viviane;
SANTOS, Alessandra Santos dos. Rotas turísticas em regiões vinícolas:
enoturismo na Campanha do Rio Grande do Sul - Brasil. In.: Revista Turismo -
Visão e Ação - Eletrônica, Vol. 19, n.1 - jan.- abr., 2017. Disponível em:
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rtva/article/view/9758/0
VENTURINI, Filho; GASTONI, Waldemar. Bebidas alcoólicas: ciências e
tecnologia. São Paulo: Blucher, 2010. (Volume 1) (Biblioteca Digital)
VENTURINI, Filho; GASTONI, Waldemar. Bebidas não alcoólicas: ciências e
tecnologia.  São Paulo: Blucher, 2010. (Volume 2) (Biblioteca Digital)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALCARDE, André Ricardo. Cachaça, ciência, tecnologia e arte. 2ª Edição. São
Paulo: Blucher, 2017. (Biblioteca Digital)
FURTADO, Edmundo. Copos de bar e mesa: história, serviços, vinhos, coquetéis.
São Paulo: Senac, 2009.
HOFFMANN, Marc A. Whiskey: uma jornada fascinante pelos mais famosos
whiskeys e destilarias do mundo inteiro. Rio de Janeiro: Ediouro, 2012.
MARTINS, Ana Luiza. História do Café. São Paulo: Contexto, 2008. (Biblioteca
Digital)
MIRANDA, Rodolfo José Meyer; TONELLO, Leandro Miletto. A projetação do
imaterial: design de experiências de prazer através de estímulos
enogastronomicos. In.: Strategic Design Research Journal, Jan.-Apr. 7(1),
p.15-22, 2014. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/287210933_A_projetacao_do_imaterial_d
esign_de_experiencias_de_prazer_atraves_de_estimulos_enogastronomicos
NOVAKOSKI, Deise; FREIRE, Renato. Enogastronomia: a arte de harmonizar
cardápios e vinhos. São Paulo: Senac, 2007. 

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
UNIDADES DE APRENDIZAGEM  1 - Bebidas fermentadas: cervejas Lager,
Ale e Lambic  - Código da Unidade: 30058
UNIDADES DE APRENDIZAGEM 2 - Bebidas destiladas  - Código da Unidade:
19978
UNIDADES DE APRENDIZAGEM  3 – Origem do bar e coquetelaria clássica  -
Código da Unidade: 19975
UNIDADES DE APRENDIZAGEM 4 - Bebidas não alcoólicas - Código da
Unidade: 30057

COZINHA DO MUNDO II
EMENTA

https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rtva/article/view/9758/0
https://www.researchgate.net/publication/287210933_A_projetacao_do_imaterial_design_de_experiencias_de_prazer_atraves_de_estimulos_enogastronomicos
https://www.researchgate.net/publication/287210933_A_projetacao_do_imaterial_design_de_experiencias_de_prazer_atraves_de_estimulos_enogastronomicos


82

Preparos, técnicas, utensílios e insumos dos países. Influências históricas,
geográficas, religiosas, políticas e culturais que influenciam a culinária dos países:
Portugal, Espanha, Peru, México, Meio Oriente (Síria, Líbano, Israel, Arábia,
Iraque, Irã), África II (África do Sul, Congo, Nigéria), Rússia, Países Nórdicos,
América do Norte (Canadá, Estados Unidos), América do Sul (Argentina, Uruguai,
Bolívia, Colômbia), Europa (Reino Unido, Leste Europeu, Irlanda no Norte).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. A arte e o ofício da cozinha fria:
garde manger. 4a Ed., São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2014.
NUNES, Caio Henriques; COSTA, Luana; PINTO, Henrique Ramansini. Cozinha
europeia. Porto Alegre: SAGAH, 2018. (Biblioteca on line)
GUERREIRO, Fábio José Banza. Uma Cozinha Portuguesa, com certeza: A
‘Culinária Portuguesa’ de António Maria de Oliveira Bello. Revista Trilhas da
História. Três Lagoas, v.8, nº15, jul-dez, 2018. p. 221-236 ISSN:2238-1651
Disponível em: https://trilhasdahistoria.ufms.br/index.php/RevTH/article/view/5611
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. 4 ed. Revisada.
São Paulo: SENAC Editoras, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ADGHIRNI, Samy. Os Iranianos. Editora Contexto, 2014. (Biblioteca on line).
COELHO, Ricardo Corrêa . Os Franceses. 1 ed. São Paulo: Contexto, 2008.
GISSLEN, Wayne. Culinária profissional. 6 ed. Barueri: Manole, 2012.
MEIHY, Murilo. Os libaneses. São Paulo: Contexto, 2016. (Biblioteca on line).
SEGUERRA, Lucia. Cozinha das Américas. Editora Pearson, 2018. (Biblioteca
on line).
GUERRERO, Juan Manuel Mendoza. Comida mexicana en los periódicos
estadounidenses: de los platos europeos a una comida de frontera (1905-1984).
In.: CULINARIA Revista virtual especializada en Gastronomía, Nº. 15, Nueva
Época, Enero/Junio, 2018, UAEMéx. Disponível em:
http://web.uaemex.mx/Culinaria/quince_ne/pdf_culinaria_quince/cocina_mexicana
_culinaria_uaemex.pdf.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1: Gastronomia Espanhola - Código da Unidade:
18062
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2: Nova Cozinha Peruana - Código da Unidade:
29053
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3: Gastronomia Árabe - Código da Unidade:
18066
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4: Gastronomia Irlandesa - Código da Unidade:
24138

PROJETO INTEGRADOR
EMENTA

https://trilhasdahistoria.ufms.br/index.php/RevTH/article/view/5611
http://web.uaemex.mx/Culinaria/quince_ne/pdf_culinaria_quince/cocina_mexicana_culinaria_uaemex.pdf
http://web.uaemex.mx/Culinaria/quince_ne/pdf_culinaria_quince/cocina_mexicana_culinaria_uaemex.pdf
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Pesquisa, planejamento e execução em projetos interdisciplinares na área da
gastronomia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIEHL, Astor Antônio. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e
técnicas. São Paulo: Prentice Hall, 2004. (Biblioteca Virtual)
KIKUTI, Elaine; MAIA DE SOUZA, Lorena Patrícia; OlIVEIRA MOURA, de Thayna.
Divulgation and scientific popularization of gastronomy. In.: Extensão. jan-jun2018,
Vol. 17, p.225-242.
MARCELINO, Carla Andréia Alves da Silva. Metodologia de pesquisa. Curitiba:
Contentus, 2020. (Biblioteca Virtual)
FERRO, Rafael Cunha; REJOWSKI, Mirian. Produção científica no campo da
gastronomia: em busca de uma configuração. In.: Turismo: Visão e Ação, set
2018, Vol. 20(3). p.500-515. Disponível em:
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rtva/article/view/13497/7669

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. 4 ed. São Paulo:
Senac, 2011. 
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Garde manger: a arte e o ofício da
cozinha fria. São Paulo: Senac, 2014. 
NACCACHE, Andréa. Criatividade brasileira: gastronomia, design, moda. Barueri:
Manole, 2013. (Biblioteca on line) 
RABACHINO, Roberto; CINGOLANI, Mauro. Harmonização: o equilíbrio entre
vinho e alimento. Caxias do Sul: Educs, 2102. (Biblioteca on line) 
SILVA JÚNIOR, Eneo Alves. Manual de controle higiênico-sanitário em
serviços de alimentação. 7.ed. São Paulo: Varela. 2014. 
FERRO, Rafael Cunha; REJOWSKI, Mirian. Metodologia da pesquisa em
Gastronomia no campo científico do Turismo. In.: Revista Rosa dos Ventos –
Turismo e Hospitalidade, 12(3), p. 463-483, 2020. Disponível em:
file:///C:/Users/marum/Downloads/7940-33936-1-PB.pdf

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
NÃO SE APLICA

TÉCNICAS AVANÇADAS DE CONFEITARIA
EMENTA
História da confeitaria. Reconhecimento de diversos produtos e ingredientes de
confeitaria. Técnicas avançadas de confeitaria: glaçagens, merengues, massas
batidas, entremets, chocolateria mundial, sobremesas clássicas, massas
fermentadas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRAGA, LENITA REZENDE SANTOS. Bolos artísticos e confeitaria. 2 ed. São
Paulo, EPUB, 2005.
CANELLA-RAWLS, SANDRA. Pão: Arte e Ciência. 4 ed. São Paulo: SENAC,
2010.
SEBESS, Mariana. Técnicas de confeitaria profissional. Rio de Janeiro: SENAC
NACIONAL, 2007.
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ARDOSO, P. S.; BESSA, R. M. R. Termos da gastronomia francesa no Brasil: uma
análise das variações nas significações de termos da confeitaria e panificação. In.:
Revista Mangút: Conexões Gastronômicas. Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 42-55,
jun. 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SUAS, MICHEL. Pâtisserie: abordagem profissional. São Paulo: Cengage
Learning, 2011. (Biblioteca on line)
ECOLE LENOTRE. Chocolates e doçaria da ecole, 2v, São Paulo: SENAC,
2012.
FARIAS, Luiz. Confeitaria Nacional: conceitos, receitas, tendências. SBS, 2011.
GISSLEN, WAYNE, Panificação e confeitaria. 5 ed. Barueri, Manole, 2011.
HERMÉ, Pierre. Larrouse do chocolate. São Paulo: Larousse do Brasil
participações LTDA, 2006.
KARLS, T. S. (2019). História e alimentação: as confeitarias no Rio de Janeiro do
Século XIX (1854-1890). Revista Ingesta, n. 1, v.1, pg. 172-186. Disponível
em:https://doi.org/10.11606/issn.2596-3147.v1i1p172-186

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1: Sobremesas Geladas - Código da Unidade:
18051
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2: Cremes na confeitaria e sobremesas geladas:
Código da Unidade 24142
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3: Ovos - Merengues e Massas
Merengadas:Código da Unidade 18044
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4: História do Chocolate - Código da
Unidade:18048

TÉCNICAS AVANÇADAS DE COZINHA
EMENTA
Técnicas de montagem de pratos e Elaboração de menus. Técnicas Avançadas
de Cocção. Pato, Coelho, Codorna, Cordeiro, Bacalhau, Haddock, Rã, Javali,
Avestruz. Peixes e Frutos do Mar. Vísceras. Técnicas Avançadas de Molhos,
Derivados e Reduções.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GISSLEN, Wayne. Culinária profissional. 6 ed. Barueri: Manole, 2012.
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. 4 ed. Revisada.
São Paulo: SENAC Editoras, 2011.
PAULA, André; FARIA, João Pedro Moreno Costa. Processo(s) criativo(s) na alta
cozinha: Ferran Adrià e Leonel Pereira . In.: Paula André, Paulo Simões
Rodrigues, Margarida Brito Alves, Miguel Reimão Costa (Ed.), Antologia de
Ensaios - Laboratório Colaborativo: dinâmicas urbanas, património, artes. IV -
Seminário de investigação, ensino e difusão. Lisboa: DINÂMIA'CET-IUL, 2019. (p.
115-137). Disponível em:
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/17448/1/Processo%28s%29%20Cria
tivo%28s%29%20na%20Alta.pdf.
SEBESS, Mariana. Técnicas de cozinha profissional. 3.ed. Rio de Janeiro:
Senac, 2012.

https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/17448/1/Processo%28s%29%20Criativo%28s%29%20na%20Alta.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/17448/1/Processo%28s%29%20Criativo%28s%29%20na%20Alta.pdf
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. A arte e o ofício da cozinha fria:
garde manger. 4ª Ed., São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2014.
LAROUSSE LIBRARIE. Larousse gastronomique: the worlds greatest culinary
encyclopedia. Nova York: Random house II. 2009.
SANTOS, R. P. H. Dos; SOUSA, M. P. H. dos. Contextualização da disciplina
cozinha fria dentro das disciplinas de química culinária e métodos e técnicas de
conservação de alimentos. In.: Encontros Universitários da UFC. v.2.n.1. Portal
de Periódicos da UFC, 2017. Disponível em:
http://periodicos.ufc.br/eu/article/view/29388
WRIGH.  T. Jeni; TREUILLE, Eric. Lê cordon bleu: todas as técnicas culinárias.
São Paulo: Marco Zero, 2012.
THIS, Hever. Cozinha: uma questão de amor, arte e técnica. São Paulo: Senac,
2010.
TEICHMANN, Ione Mendes. Tecnologia culinária. Caxias Do Sul: EDUCS. 2000.

UNIDADES DE APRENDIZAGEM (UAS)

UNIDADES DE APRENDIZAGEM 1 - Princípios da Gastronomia Moderna e
Técnicas - Código da Unidade: 19961
UNIDADES DE APRENDIZAGEM 2 - Fusion Food - Código da Unidade: 19962
UNIDADES DE APRENDIZAGEM3 - Gastronomia Molecular - Código da
Unidade: 19965
UNIDADES DE APRENDIZAGEM 4 - Pescados e Frutos do Mar  - Código da
Unidade: 18038

8. Estágio Curricular Supervisionado

Segundo a Resolução XXXX para os cursos tecnológicos não se exige a
necessidade de estágio curricular supervisionado.

9. Atividades Complementares

As atividades acadêmicas complementares são componentes curriculares

obrigatórios enriquecedores das matrizes dos cursos de tecnologia e graduação que

possibilitam a prática de estudos e as atividades independentes, transversais e de

interdisciplinaridade complementadoras do perfil do egresso e visam: promover a

articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, os

estágios e a participação em atividades de extensão; reconhecer as habilidades do

aluno adquiridas fora do ambiente acadêmico, especialmente as relacionadas com o

mundo do trabalho.

http://periodicos.ufc.br/eu/article/view/29388
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As atividades complementares proporcionam a integração das atividades de

ensino, pesquisa e extensão, caracterizando-se pela flexibilidade de carga horária

semanal e de direcionamento às diferentes áreas do curso ou à ação social.

O Regulamento de atividades complementares dos cursos de graduação do

UniCEUB é um documento resultante de amplo estudo realizado pela Diretoria

Acadêmica com os coordenadores de curso e está disponível em

https://www.uniceub.br/institucional/extensao/atividades-complementares.aspx#c.

A unificação do documento teve como objetivo, a partir da aderência à

formação geral e específica dos alunos de todos os cursos constante nos PCCs,

identificar, por intermédio de mecanismos colaborativos, possibilidades de

aprimoramento da oferta institucional de atividades complementares que atendessem

às necessidades comuns de formação, bem como às especificidades de cada curso.

As atividades complementares proporcionam a integração das atividades de

ensino, pesquisa e extensão e caracterizam-se pela flexibilidade de carga horária

semanal e de direcionamento às diferentes áreas do curso ou à ação social em geral.

As atividades complementares deverão ser desenvolvidas durante a integralização do

curso de graduação, podendo, inclusive, ser realizadas em períodos de recesso

escolar e deverão seguir as exigências específicas da resolução do Conselho

Nacional de Educação para cada curso.

De acordo com o Regulamento Institucional as atividades complementares

dos cursos de graduação do UniCEUB são desenvolvidas durante a integralização do

curso de graduação, podendo, inclusive, ser realizadas em períodos de recesso

escolar, sendo escolhidas pelo graduando entre os seguintes tipos:

I - Participação em projetos e ou atividades especiais de ensino;

II Visitação promovida pelo UniCEUB ou orientada a locais de exercício da

prática de atividades na área específica ou afins;

III - Participação como ouvinte em atividades de defesa de trabalho de

conclusão de curso na área específica;

IV - Participação em projetos e ou atividades na área específica;

V -  Participação em projetos ou atividades da representação estudantil;

VI - Participação em atividades e ou cursos extracurriculares;
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VII - Participação em pesquisa realizada por docente do curso;

VIII- Participação em cursos de nivelamento realizados pelo UniCEUB;

IX - Participação em projetos de prestação de serviço e ou de

empreendedorismo;

X - Participação em projetos e ou atividades de extensão institucional e

interinstitucional;

XI - Participação em cursos de extensão presenciais institucionais ou

interinstitucionais na área de formação;

XII - Participação em projetos e ou atividades de voluntariado;

XIII - Visitas orientadas a centros e ou instituições de excelência em área

específica;

XIV - Participação em eventos científico-culturais, artísticos;

XV - Participação em produto acadêmico institucional ou interinstitucional

publicado;

XVI - Participação em Congressos e Seminários com apresentação de

trabalhos;

XVII - Participação na semana da Jornada Acadêmica: mini-cursos e feiras.

A Central de Atendimento, vinculada à Secretaria-Geral, é responsável pelo

recebimento dos documentos comprobatórios para registro das horas de atividades

complementares nos históricos escolares dos alunos, sendo que qualquer análise

necessária, além das definidas no Regulamento, são realizadas pelo coordenador do

curso de graduação em que o aluno solicitante está matriculado. Os comprovantes

são arquivados digitalmente, no Sistema de Gestão Institucional (SGI), por 1 (um) ano

após a data de conclusão do curso pelo aluno.

Para o cômputo das horas de atividades complementares, é indispensável a

apresentação de comprovante de realização da atividade devidamente assinado pelo

realizador, contendo o local, a data de realização, o tipo de atividade, a carga horária,

a descrição da atividade e o aproveitamento, se for o caso. As atividades

complementares que exigem a elaboração de relatório ou documentos adicionais só

são computadas quando os critérios pertinentes são atendidos.
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Os alunos que ingressam na Instituição por meio de transferência ficam

sujeitos ao cumprimento da carga horária de atividades acadêmicas complementares,

podendo solicitar o aproveitamento das atividades desenvolvidas durante o curso na

Instituição de Ensino Superior (IES) de origem. Não são computadas como atividades

acadêmicas complementares:

- disciplinas optativas constantes da matriz curricular ou eletivas integrantes

do curso no qual está matriculado, já aproveitadas para integralização da matriz

curricular;

- no caso de alunos transferidos, as disciplinas obrigatórias, eletivas e

optativas cursadas na IES de origem e aproveitadas para integralização da matriz

curricular;

- as atividades de elaboração e defesa do Trabalho de Conclusão do Curso;

as atividades profissionais mesmo que correlatas ao curso no qual está matriculado;

- as atividades desenvolvidas anteriormente ao ingresso do aluno no curso;

- e as atividades desenvolvidas sem comprovação ou com comprovação

insuficiente.

10.Trabalho de Conclusão de Curso

Segundo a Resolução CNE/CP3 de 18 de Dezembro de 2002, que institui as
diretrizes curriculares nacionais gerais para a organização e funcionamento dos
cursos superiores de tecnologia, não há obrigatoriedade de trabalho de conclusão
de curso.

11.Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo
Ensino-Aprendizagem

Descrever as tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) implantadas no
processo ensino-aprendizagem e que permitem a execução do PPC,
considerando: garantia da acessibilidade digital e comunicacional; promoção da
interatividade entre docentes e discentes; acesso a materiais ou recursos didáticos
a qualquer hora ou lugar; e experiências diferenciadas de aprendizagem em
decorrência da utilização das TIC’s. Considerar a importância das TIC’s no
enriquecimento metodológico do trabalho realizado em sala de aula.
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12.Procedimentos de Acompanhamento e de Avaliação dos Processos de
Ensino-Aprendizagem

Descrever os procedimentos de avaliação implantados/utilizados nos processos de
ensino-aprendizagem das disciplinas e em consonância com a concepção do
curso definida no PPC, que permitam o desenvolvimento e a autonomia do
discente de forma contínua e efetiva, bem como informações sistematizadas e
disponibilizadas, com mecanismos de natureza formativa.
Descrever frequência e avaliação do processo ensino-aprendizagem.
Referir os diversos modelos de avaliação aplicados e que contemplem variadas
dimensões do aprendizado, como: teste cognitivo, exame de habilidades, portfólio,
check-list, texto-sentido, autoavaliação, avaliação de pares, dentre outros.
Considerar, também, o artigo do Regimento Geral que aborda os procedimentos
de avaliação do UniCEUB.
Descrever ações adotadas para a melhoria da aprendizagem em função das
avaliações realizadas.

13.  Integração com as redes públicas de ensino
(EXCLUSIVO para licenciaturas)

Descrever convênios e ações e como esses promovem integração com a rede
pública de ensino e permitem o desenvolvimento, a testagem, a execução e a
avaliação de estratégias didático-pedagógicas, inclusive com o uso de tecnologias
educacionais, sendo as experiências documentadas, abrangentes e consolidadas,
com resultados relevantes para os discentes e para as escolas de educação
básica.

14. Atividades práticas de ensino para licenciaturas
(EXCLUSIVO para licenciaturas)

Atender as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, da Formação de
Professores e da área de conhecimento da licenciatura, em articulação com o PPC
e relacionam teoria e prática de forma reflexiva.

15. Integração do Curso com o Sistema Local e Regional de Saúde (SUS)
(EXCLUSIVO para área da saúde)

Descrever a integração do curso com o sistema de saúde local e regional (SUS),
por meio de convênio, prevista conforme as DCN e/ou o PPC, que viabiliza a
formação do discente em serviço e possibilita sua inserção em equipes
multidisciplinares e multiprofissionais, considerando diferentes cenários do
Sistema, com nível de complexidade crescente.
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16.Atividades Práticas de Ensino para Áreas da Saúde
(EXCLUSIVO para área da saúde)

Descrever as atividades práticas de ensino, em conformidade com as DCN do
curso, considerando orientação, supervisão e responsabilidade docente, que
possibilitem a inserção nos cenários do SUS e em outros ambientes (laboratórios
ou espaços de ensino), com o desenvolvimento de competências específicas da
profissão, relacionadas ao contexto de saúde da região.

V- EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
(Responsável pela Elaboração: Gerência Executiva de Educação a Distância)

1. Disciplinas On line

Descrever quais são as disciplinas on line existentes na matriz curricular do curso,
carga horária e demais informações relevantes, como o atendimento aos temas
transversais, se for o caso.

2. Atividades de Tutoria
Descrever as atividades de tutoria, comprovando que atendem às demandas
didático-pedagógicas da estrutura curricular, compreendendo a mediação
pedagógica junto aos discentes, inclusive em momentos presenciais, o domínio do
conteúdo, de recursos e dos materiais didáticos e o acompanhamento dos
discentes no processo formativo, e são avaliadas periodicamente por estudantes e
equipe pedagógica do curso, embasando ações corretivas e de aperfeiçoamento
para o planejamento de atividades futuras.

3. Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades
de tutoria

Descrever em que medida os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de
tutoria são adequados para a realização de suas atividades, e suas ações estão
alinhadas ao PPC, às demandas comunicacionais e às tecnologias adotadas no
curso, são realizadas avaliações periódicas para identificar necessidades de
capacitação dos tutores e há apoio institucional para adoção de práticas criativas e
inovadoras para permanência e êxito dos discentes.

4. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Descrever o ambiente virtual de aprendizagem e informar se apresenta materiais,
recursos e tecnologias apropriadas, que permitem desenvolver a cooperação entre
tutores, discentes e docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a
acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional, e passa por
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avaliações periódicas devidamente documentadas, que resultam em ações de
melhoria contínua.

5. Material Didático

Descrever qual é o material didático utilizado nas disciplinas on line do curso,
informando se é elaborado ou validado pela equipe multidisciplinar, permite
desenvolver a formação de acordo com objetivo das disciplinas e o perfil do
egresso, considerando sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua
acessibilidade metodológica e instrumental e a adequação da bibliografia às
exigências da formação, e apresenta linguagem inclusiva e acessível, com
recursos comprovadamente inovadores.

6. Equipe Multidisciplinar

A Gerência Executiva de Educação a Distância (GEAD), responsável

pela coordenação, supervisão, assessoramento e prestação de suporte técnico  à 

execução   de atividades do ensino a distância no UniCEUB - incluindo as

Disciplinas Virtuais e a Graduação Virtual - é constituída pelas vertentes  Acadêmica e

Tecnologia Educacional, contando com uma equipe multidisciplinar formada por

gestores, professores-tutores e  professores-validadores de material didático, com

formação e conhecimentos em diversas áreas do saber, tais como

Administração, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Economia, Ciências

Contábeis, Direito, Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de

Sistemas, além de corpo técnico-administrativo com diversas habilidades e

conhecimentos, sendo responsável pelas operações e aspectos técnicos do trabalho

relativo ao funcionamento e bom desempenho do ensino a distância na Instituição. A

vertente Acadêmica é formada pela equipe composta da Coordenação Geral EAD,

coordenações de curso, assistentes de coordenação, professores-tutores e

professores-validadores de conteúdo e material didático, enquanto a vertente da

Tecnologia Educacional é formada por analista de TI, assistente de TI/programador,

web designer/designer instrucional e editor de vídeos. O trabalho da equipe

multidisciplinar é executado de forma alinhada ao planejamento estratégico e plano

de trabalho da GEAD, que por seu turno é estruturado nas metas de   produtividade e

qualidade da própria gerência, em consonância com os objetivos estabelecidos pela

IES, e com base nas tarefas que contribuem para integralização da missão e visão do
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UniCEUB. Quanto à gestão e execução das ações da GEAD, incluindo as que se

referem à equipe multidisciplinar, a Coordenação Geral EAD realiza o planejamento e

gestão dessas ações por meio de planos de trabalho específicos, que por sua vez são

geridos e têm os resultados acompanhados e compartilhados por meio do suporte de

ferramentas de TIC.

7. Experiência no exercício da docência na educação a distância

Descrever se o corpo docente possui experiência na educação a distância que
permite identificar as dificuldades dos discentes, expor o conteúdo em
linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos
contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares e elaborar
atividades específicas, em colaboração com os docentes, para promoção da
aprendizagem de alunos com dificuldades, e adota práticas comprovadamente
exitosas ou inovadoras no contexto da modalidade a distância.(EAD)

8. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância

Descrever se o corpo tutorial permite fornecer suporte às atividades dos
docentes, realizar mediação pedagógica junto aos discentes, demonstrar
inequívoca qualidade no relacionamento com os estudantes, incrementando
processos de ensino aprendiz, e orientar os alunos sugerindo atividades e
leituras complementares que auxiliam sua formação.(EAD)

9. Interação entre tutores, docentes e coordenação de curso

Relatar sobre a mediação e a articulação entre os interlocutores; se há
planejamento devidamente documentado de interação para encaminhamento
de questões do curso e se são realizadas avaliações periódicas para a
identificação de problemas ou incremento na interação entre os
interlocutores.(EAD)

10.Experiência do corpo de tutores em educação a distância

Relatar as experiências do corpo de tutores que permite identificar as
dificuldades dos discentes, expor o conteúdo em linguagem aderente às
características da turma, apresenta exemplos contextualizados com os
componentes curriculares e adota práticas comprovadamente exitosas ou
inovadoras no contexto da educação a distância.(EAD)



93

11. Titulação e formação do corpo de tutores do curso

Todos os tutores são graduados na área da disciplina pelas quais são
responsáveis e a maioria possui titulação obtida em pós-graduação stricto
sensu.

12.Processo de Controle de Produção ou Distribuição de Material
Didático (logística)

Descrever como o processo de controle de produção ou distribuição de
material didático está formalizado, atendendo à demanda e com plano de
contingência para a garantia de continuidade de funcionamento, dispondo de
um sistema informatizado de acompanhamento para gerenciamento dos
processos, com uso de indicadores bem definidos. (EAD)

VI- GESTÃO DO CURSO

1. Coordenação do Curso

O coordenador de curso conforme Art. 39 e Art. 40 do Regimento do CEUB
tem as seguintes responsabilidades: Art. 39. Cada curso tem um Coordenador
escolhido pela Reitoria, de uma lista tríplice, elaborada pelos Colegiados de
Curso, para um mandato de dois anos, permitida a recondução.

Art. 40. Compete ao Coordenador de Curso:
I - convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias dos

Colegiados de Curso;
II - acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Núcleo Docente

Estruturante (NDE) do curso;
III - promover a compatibilização das atividades do curso;
IV - colaborar com o Gestor Acadêmico e Administrativo da Faculdade

na elaboração de proposta orçamentária referente à Faculdade;
V - responsabilizar-se pela organização e encaminhamento da carga

horária referente ao curso;
VI - responsabilizar-se pelo acompanhamento, juntamente com o Gestor

Acadêmico e Administrativo, e pelo cumprimento dos horários e reposições de
carga horária e de conteúdo programático das disciplinas;

VII - exercer o poder disciplinar na forma do Estatuto e do Regimento
Geral;

VIII - aprovar os programas e planos de ensino de cada disciplina,
elaborados pelos professores;
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IX - orientar, coordenar e supervisionar a execução do Projeto
Pedagógico do curso em termos de conteúdo programático, cumprimento dos
horários e programas de reposição ou anteposição de aulas;

X - coordenar e distribuir as aulas e demais atividades a seus
professores;

XI - traçar as diretrizes gerais para atuação dos professores e realizar a
integração dos programas das disciplinas e seus planos de execução;

XII - propor alterações na execução dos programas e planos de ensino
das disciplinas, em função das experiências colhidas, submetendo-as ao
colegiado de Curso;

XIII - elaborar os horários semestrais; e
XIV - coordenar o processo de elaboração do Projeto Pedagógico do

curso e estudos para sua constante atualização.
No que condiz à gestão do curso associada à gestão institucional, cabe

ressaltar que a coordenação constrói de forma coletiva os projetos do curso,
assim como as tomadas de decisões. Através dessa atitude, cria-se um elo de
ligação que objetiva analisar assuntos em pauta, planejar ações, discutir sobre
processos e aproximar-se da administração por meio de reuniões periódicas
com a Direção da área, coordenações de curso, Gerência de Desenvolvimento
de Pessoas, Assessoria de Extensão e Integração Comunitária, Assessora de
Pós-Graduação e Pesquisa, Comissão Própria de Avaliação, NDE e colegiado
de curso.

Esta é a oportunidade para discutir sobre os planos de ação do curso,
nivelar conhecimentos, e coletar novas informações e orientações que
possibilitem reflexões além de sustento para as tomadas de decisão. Dessa
forma, essa atuação do coordenador também possibilita o contato permanente
com os demais coordenadores de áreas afins visando a atuação
multidisciplinar da estética e cosmética associada a outros cursos da saúde,
por meio da criação de eventos, palestras, oficinas e minicursos, e ações
sociais dentro e fora da instituição.

É importante ressaltar a comunicação constante que a coordenação do
curso estabelece com a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas no que
condiz a assuntos envolvendo a capacitação do coordenador, o quadro
docente como folha de ponto, reclassificação de professores, bancas de
contratação e desligamentos. Estabelece também comunicação constante com
a Gerência Executiva de Tecnologia de Informação, considerando as
necessidades do curso relativas aos equipamentos de apoio pedagógico em
sala de aula, assim como o uso dos laboratórios de informática nas atividades
dos Projetos Integradores I e II.

A coordenação também se relaciona efetivamente com a bibliotecária,
para verificação e atualização do acervo quanto à quantidade de títulos e de
exemplares, e no que condiz ao acervo digital. A coordenação desempenha
papel primordial no estímulo do corpo docente em criar cursos de extensão
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vinculados ao Curso de Estética e Cosmética, assim como projetos de
extensão, projetos de pós-graduação e pesquisas de iniciação científica.

Oferece apoio também aos professores quanto a participação de
eventos e congressos voltados para a área, visando constante atualização
curricular. É importante ressaltar também que a instituição possui o
Regulamento do Plano de Carreira Docente (2017) que abrange os
professores que integram o quadro efetivo da Instituição, regidos pelo regime
jurídico da CLT, desenvolvendo atividades de Magistério Superior nas unidades
acadêmicas mantidas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília.

É constituído por um conjunto de critérios e procedimentos que tem
como principais objetivos:

I – estabelecer os critérios de movimentações na carreira funcional,
visando ao crescimento profissional do docente, no exercício das suas
atividades;

II – adequar os recursos orçamentários mediante estratégia de
remuneração que possibilite consistência salarial interna e externa, visando à
sustentabilidade da Instituição;

III – assegurar um quadro de professores integrado, qualificado e
comprometido com os objetivos acadêmicos da Instituição e com a qualidade
do ensino;

IV – atrair, reter e desenvolver o corpo docente, atrelando a estratégia
de remuneração aos níveis de desempenho e de desenvolvimento esperados.

A coordenação também apresenta que o UniCEUB oferece bolsa de
Graduação para docentes e dependentes (Instrução Normativa 002/2018),
assim como bolsa de Pós-Graduação para os docentes visando contribuir com
o desenvolvimento dos mesmos (Instrução Normativa 003/2018).

Ao corpo discente cabe a coordenação constante contato com os alunos
visando estimulá-los a participação de atividades extraclasse, congressos,
minicursos e palestras dentro e fora da Instituição, assim como de atividades
de pesquisa como o PIC/PIBIC, projetos de extensão e do projeto de monitoria
bolsista ou voluntária. Essa comunicação ocorre periodicamente por meio do
Espaço Aluno ou presencialmente com visitas constantes  em sala de aula.
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2. Colegiado de Curso

O corpo docente composto pelos seguintes professores:
● Me. Ana Paula Sabbag Amaral Rodrigues
● Me. Maria Claudia da Silva
● Me. Alessandra Santos dos Santos
● Me. Camila Melo Araújo de Moura e Lima
● Me.  Karina Aragão Nobre Mendonça
● Me. Janaina Sarmento Vilela
● Esp. Gabriel Miranda Pontes Rogerio

É composto por mestres e especialistas da área, seguindo as diretrizes do
Estatuto e o Regimento do UniCEUB.
As reuniões do colegiado acontecem duas vezes por semestre e, também,
sempre que necessário para alinhar a condução do curso na qual todas as
áreas do curso são representadas. Ao final de cada reunião são elaboradas
Atas nas quais ficam contempladas todas as decisões e andamentos do curso
que são usadas com suporte para acompanhamento para implementação e
ajustes da prática de gestão do curso.
As atas ficam arquivadas na coordenação do curso e estão de livre acesso aos
professores.
O perfil pretendido do docente inclui, por decorrência, amplo conhecimento e
capacidade de absorção e de rápida adaptação às inúmeras informações que
se produzem cotidianamente, atendendo as demandas da Gastronomia no
Brasil e no Mundo, bem como aos recursos e à tecnologia disponíveis. Enfim,
um profissional que possa preparar o aluno na sua totalidade.

O corpo docente do curso Superior de Tecnologia em Gastronomia é recrutado
por meio provas ou títulos e entrevistas e avaliação prática para a vaga
pretendida. O CEUB entende que o corpo docente é o principal fator que
influencia diretamente na qualidade de suas atividades-fim.

O UniCEUB possui um Programa Institucional de Capacitação Docente (PICD),
que visa aprimorar permanentemente a qualificação de seus Professores. Para
isto reserva em Planejamento Orçamentário, um percentual fixo para o seu
PICD - sistema de bolsas de estudos - como forma de incentivo ao
enriquecimento curricular e a todas as formas de treinamento, visitas,
participação em eventos culturais, científicos, educativos, apresentação de
trabalhos nestes mesmos eventos, intercâmbio com outras Entidades
congêneres, enfim, toda e qualquer atividade que possa aprimorar o
conhecimento, as técnicas ou habilidade do corpo docente, com retorno à
Instituição e a seu aluno.
O Art. 17 do Regimento do UniCEUB delibera que os colegiados de curso
reunir-se-ão, ordinariamente, uma vez por semestre, ou extraordinariamente,
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por convocação de seu Presidente ou de 2/3 (dois terços) de seus membros e
tem como competência conforme Art. 18 do mesmo Regimento:

I - coordenar as atividades didático-pedagógicas do curso de graduação;

II - elaborar e/ou reformular o projeto Pedagógico do Curso;

III - coordenar as atividades operacionais dos programas de ensino,
pesquisa e extensão do curso;

IV - estabelecer, com parecer seguindo prioridades, a proposta para
aquisição de material bibliográfico e de material de apoio para as atividades
didático-pedagógicas;

V - emitir parecer, quando solicitado, sobre:

a) criação, modificação, transformação ou extinção de cursos,
programas ou atividades;

b) calendário escolar, horários de aula e outras atividades;

c) matriz curricular e suas alterações;

d) proposta de ensino das disciplinas e programa de
pós-graduação e extensão;

e) quaisquer assuntos de natureza pedagógica, no âmbito de
suas competências;

f) recursos e representações de alunos, sobre matéria de sua
competência;

VI - colaborar com os demais órgãos do Centro Universitário de Brasília
- UniCEUB para o bom desempenho das atividades de ensino, pesquisa e
extensão;

VII - elaborar lista tríplice para designação de Coordenador de Curso.

O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia atua como
órgão de caráter conselheiro, normativo e deliberativo, que tem por objetivo
envolver o discente nas atividades desenvolvidas no Curso; promover junto aos
outros cursos de áreas afins atividades multidisciplinares contemplando
especialmente as ações sociais; repassar informações ao aluno sobre o
acontecimento atividades complementares dentro e fora da IES na área da
gastronomia; permitir que o aluno do curso tenha acesso a palestras,
seminários, cursos, vídeos informativos e ou a outras atividades afins
correlacionadas à formação acadêmica; estabelecer contato com Instituições
públicas e privadas e ou entidades assistenciais ou não governamentais para
que o aluno possa desenvolver ações em parceria com estes locais; e
estimular o aluno a desenvolver atividades voltadas ao Ensino, Pesquisa e
Extensão assim como participar dos Programas de Monitoria.

As reuniões do Colegiado são ordinárias ou extraordinárias, agendadas
previamente pela Coordenação de Curso e informadas aos membros através
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de convocação via email. Todas as decisões referentes ao desenvolvimento do
curso são votadas e acatadas com a aprovação da maioria, seguindo desta
forma o regimento institucional.

Ao final de cada reunião são elaboradas Atas nas quais ficam contempladas
todas as decisões e andamentos do curso que são usadas com suporte para
acompanhamento para implementação e ajustes da prática de gestão do
curso. As atas ficam arquivadas na coordenação do curso e estão de livre
acesso aos professores.

3. Núcleo Docente Estruturante

O Núcleo Docente estruturante é composto pelos seguintes professores:
● Me. Maria Claudia da Silva
● Me. Alessandra Santos dos Santos
● Me. Camila Melo Araújo de Moura e Lima
● Me. Janaina Sarmento Vilela (coordenadora do Curso)

O curso Superior de Tecnologia em Gastronomia- do Centro
Universitário de Brasília (CEUB) possui Núcleo Docente Estruturante (NDE)
que é constituído de um grupo de docentes com atribuições acadêmicas de
acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e
contínua atualização do projeto pedagógico do curso (PPC).

Conforme Regimento da Instituição sobre o NDE, os Artigos 41 e 42
estabelecem que: Art. 41. Os Núcleos Estruturantes Docentes (NDE)
reunir-se-ão, ordinariamente, duas vezes por semestre, ou
extraordinariamente por convocação do coordenador de curso. Art. 42.
Compete ao NDE de cada curso:

I - Deliberar sobre as diretrizes os objetivos gerais e específicos e o
perfil do egresso do curso;

II - Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do
curso;

III - Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso – PPC sob sua
responsabilidade, bem como suas modificações, submetendo ao Colegiado
de Curso;

IV - Acompanhar e avaliar o PPC;

V - Zelar pela integração curricular entre as diferentes atividades de
ensino visando promover a interdisciplinar;

VI - Indicar formas de incentivo à extensão, oriunda de necessidade
da graduação, de exigência do mercado de trabalho e afinada com as
políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;
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VII - Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais
para os Cursos de Graduação;

VIII - Zelar pelo cumprimento das políticas institucionais, da proposta
pedagógica, da missão, dos valores e da filosofia do Centro Universitário de
Brasília - UniCEUB; e

IX - Zelar pelo cumprimento do PPC.

Em conformidade com a Resolução nº 01 de 17 de junho de 2010 da
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) que
delibera sobre a composição do NDE, este Núcleo do curso Superior de
Tecnologia em Gastronomia é composto por quatro membros; onde todos
possuem titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto
sensu, sendo os 4 mestres.

O NDE do Curso Superior em Gastronomia também realiza, a cada
semestre, reuniões sistemáticas com ação objetiva de avaliar e atualizar o
Projeto Pedagógico do Curso (PPC), visando identificar fragilidades
existentes e assim planejar estratégias e ações que aprimorem as atividades
acadêmicas, com vistas a atender as expectativas do corpo discente em
relação à sua formação. Além de realizar constantemente a revisão dos
planos de ensino, assim como ementas e conteúdo programático e
referências bibliográficas das disciplinas em curso, visando sempre a
atualização dos conteúdos, conforme estabelecido na Portaria MEC No 413
de 11 de maio de 2016, publicada no D.O.U. de 12 de maio de 2016 –
Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, e o atendimento das
exigências e inovações do mercado de trabalho.

4. Processos de Avaliação do Curso

Descrever como as ações acadêmico-administrativas decorrentes das
autoavaliações e das avaliações externas estão previstas/implantadas,
ressaltando que a gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação
institucional e o resultado das avaliações externas como insumo para
aprimoramento contínuo do planejamento do curso, com evidência da
apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e existência de
processo de autoavaliação periódica do curso.
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VII- CORPO DOCENTE
O perfil pretendido do docente inclui, por decorrência, amplo conhecimento e
capacidade de absorção e de rápida adaptação às inúmeras informações
que se produzem cotidianamente, bem como aos recursos e à tecnologia
disponíveis. Enfim, um profissional que possa preparar o aluno na sua
totalidade.
O corpo docente do curso é recrutado através de provas ou títulos e
entrevistas, tendo em vista a máxima titulação possível, fazendo-se, por
meio de níveis de salários distintos, como dispõe o Plano de Carreira e de
Remuneração do Corpo Docente.
O CEUB entende que o corpo docente é o principal fator que influencia
diretamente na qualidade de suas atividades-fim. Assim sendo, sem
descuidar dos outros aspectos inferiores na sua qualidade institucional,
destaca o corpo docente como condição “sine qua non” para seu efetivo
funcionamento com qualidade.
O CEUB possui um Programa Institucional de Capacitação Docente (PICD),
que visa aprimorar permanentemente a qualificação de seus Professores.
Para isto reserva em Planejamento Orçamentário, um percentual fixo para o
seu PICD - sistema de bolsas de estudos - como forma de incentivo ao
enriquecimento curricular e a todas as formas de treinamento, visitas,
participação em eventos culturais, científicos, educativos, apresentação de
trabalhos nestes mesmos eventos, intercâmbio com outras Entidades
congêneres, enfim, toda e qualquer atividade que possa aprimorar o
conhecimento, as técnicas ou habilidade do corpo docente, com retorno à
Instituição e a seu aluno.
O corpo docente é componente do colegiado de curso que se reúne
ordinariamente duas vezes por semestre e extraordinariamente quando
necessário. Todas as reuniões de colegiado são registradas em ata.
Art. 17. Os Colegiados de Curso reunir-se-ão, ordinariamente, uma vez por
semestre, ou extraordinariamente, por convocação de seu Presidente ou de
2/3 (dois terços) de seus membros. Art. 18. Compete ao Colegiado de Curso:
I - coordenar as atividades didático-pedagógicas do curso de  graduação;
II - elaborar e/ou reformular o projeto Pedagógico do Curso;
III - coordenar as atividades operacionais dos programas de ensino,
pesquisa e extensão do curso;
IV - estabelecer, com parecer seguindo prioridades, a proposta para
aquisição de material bibliográfico e de material de apoio para as atividades
didático-pedagógicas; e
V - emitir parecer, quando solicitado, sobre: a) criação, modificação,
transformação ou extinção de cursos, programas ou atividades; b) calendário
escolar, horários de aula e outras atividades; c) matriz curricular e suas
alterações; d) proposta de ensino das disciplinas e programa de
pós-graduação e extensão; e) quaisquer assuntos de natureza pedagógica,
no âmbito de suas competências; e f) recursos e representações de alunos,
sobre matéria de sua competência.
VI - colaborar com os demais órgãos do Centro Universitário de Brasília-
CEUB para o bom desempenho das atividades de ensino, pesquisa e
extensão; e
VII - elaborar lista tríplice para designação de Coordenador de Curso.



101

1. Titulação
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O corpo docente do curso Superior de Tecnologia em gastronomia do Centro

Universitário de Brasília (CEUB) é composto por 7 docentes, sendo 6

mestres (85,7%) e 1 especialista (14,28%).

● Me. Ana Paula Sabbag Amaral Rodrigues

● Me. Maria Claudia da Silva

● Me. Alessandra Santos dos Santos

● Me. Camila Melo Araújo de Moura e Lima

● Me. Karina Aragão Nobre Mendonça

● Me. Janaina Sarmento Vilela

● Esp. Gabriel Miranda Pontes Rogerio

Dessa forma, a formação do corpo docente do Curso é adequada às

necessidades propostas para o perfil do egresso, expresso no PPC e

apresenta as características abaixo:

● Possuem habilidades didático-pedagógicas contribuindo com a revisão

constante dos conteúdos curriculares, assim como da atualização da

literatura constante no PPC.

● Apresentam capacitação em técnicas pedagógicas, de avaliação e de

instrumentos de apoio pedagógicos, como o Google For Education e o

Moodle;

● Apresentam habilidades em gerenciar a atuação profissional e domínio da

linguagem técnica relacionada à nutrição;

● Apresentam habilidades em realizar pesquisas na área de nutrição ou

afins;

● Possuem destreza em relacionar-se com todo o colegiado e também com

os alunos;

● Atualização constante do docente às áreas do curso conforme a sua

atuação;

● Apresentam titulação docente latu sensu e stricto sensu;

● Possuem experiência profissional em áreas correlatas às do curso;

● Possuem experiência em docência.
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2. Regime de Trabalho

O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário de

Brasília (CEUB), possui um corpo docente formado por 7 professores, sendo

3 (43%) com regime de trabalho horista, 3 (43%) com regime de trabalho

parcial e 1 (14%) com regime de trabalho integral (Quadro 1).

Quadro 1 - Descrição da titulação e do regime de trabalho do corpo docente

do curso de Nutrição do CEUB.

Docente Titulação Regime de Trabalho

Ana Paula Sabbag
Amaral Rodrigues

Mestre Horista

Maria Claudia da Silva Mestre Parcial

Alessandra Santos dos
Santos

Mestre Horista

Camila Melo Araújo de
Moura e Lima

Mestre Parcial

Karina Aragão Nobre
Mendonça

Mestre Integral

Janaina Sarmento
Vilela

Mestre Parcial

Gabriel Miranda
Pontes Rogerio

Especialista Horista

Dessa maneira, o regime de trabalho do corpo docente do curso propicia

uma efetiva participação dos professores quanto às análises dos conteúdos

das disciplinas de forma alinhada aos objetivos de cada uma delas e ao

perfil do egresso. Além disso, o corpo docente incentiva a produção do
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conhecimento por meio da participação em eventos acadêmicos,

publicações e pesquisas para além das bibliografias indicadas nos planos

de ensino.

3. Experiência no Exercício da Docência Superior

Descrever como a experiência do corpo docente no exercício da docência

(presencial e a distância) permite identificar as dificuldades dos discentes,

expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma,

apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes

curriculares, e elaborar atividades específicas para a promoção da

aprendizagem de discentes com dificuldades e avaliações diagnósticas,

formativas e somativas, utilizando os resultados para redefinição de sua

prática docente no período, exercendo liderança e reconhecimento pela sua

produção.

O corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do

Centro Universitário de Brasília (CEUB) é formado por 7 professores, onde

todos possuem experiência de magistério superior maior ou igual a 3 anos.

Dessa forma, a vasta experiência no exercício da docência superior do corpo

docente do curso propicia a exposição dos conteúdos curriculares de

maneira clara e de acordo com o perfil da turma, por meio de uma linguagem

acessível, da exposição de exemplos contextualizados, do exercício da

liderança e da produção de conhecimentos. Ainda, a experiência docente

permite identificar as necessidades dos discentes de maneira a acompanhar

e auxiliar quanto às dificuldades apresentadas, além da utilização dos

resultados do processo de avaliação para a análise da própria atuação.

Portanto, a vasta experiência profissional do corpo docente do curso propicia

um processo de ensino-aprendizagem associado à prática do mundo do

trabalho por meio de exemplos contextualizados e da resolução de

problemáticas que estimulem o desenvolvimento das competências e

habilidades necessárias para a atuação profissional.
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4. Experiência Profissional

Descrever como a experiência profissional no mundo do trabalho do corpo
docente: favorece a apresentação de exemplos contextualizados com
relação a problemas práticos, a aplicação da teoria ministrada em diferentes
unidades curriculares em relação ao fazer profissional; permite a atualização
com relação à interação conteúdo e prática; promove a compreensão da
aplicação da interdisciplinaridade no contexto laboral; propicia a análise das
competências previstas no PPC considerando o conteúdo abordado e a
profissão.

5. Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica

Descrever a produção científica, cultural, artística ou tecnológica que são
realizadas com a participação de docentes e discentes que atuam no curso
e as respectivas áreas em que ocorrem, bem como a contribuição dos
trabalhos realizados para o enriquecimento da aprendizagem e perfil do
egresso.

VIII - APOIO AO DISCENTE

O CEUB desenvolve diversos programas e ações que visam a apoiar o

discente ao longo de sua jornada acadêmica na Instituição e prepará-lo de

forma integral para atuação no mercado de trabalho e na sociedade, buscando

complementar sua formação acadêmica, oportunizando o desenvolvimento de

conhecimentos e aptidão na carreira. A qualificação acadêmica e o estímulo à

pró- atividade são propósitos de uma educação inovadora e inclusiva. Nesse

sentido, o UniCEUB desenvolve vários programas e projetos que visam a oferecer

suporte e orientações necessárias que possam contribuir para o processo de

ensino-aprendizagem.

Ao oferecer possibilidades e condições para a inclusão de seu corpo

discente em todas as atividades acadêmicas e orientar aos professores nas

atividades didático-pedagógicas, a instituição proporciona aos alunos pensar e

construir percepções acerca da realidade, bem como formular possíveis soluções
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evidenciando meios eficazes para se tornarem os protagonistas do processo

educativo. Assim, o apoio está centrado em pontos fundamentais: acolhimento,

permanência e acompanhamento, acessibilidade metodológica e instrumental em

observação às necessidades e peculiaridades dos mesmos no decorrer do

processo ensino-aprendizagem.  

1. Apoio Pedagógico – O CEUB prioriza o atendimento pedagógico, tendo a

acessibilidade pedagógica, atitudinal e comunicacional, bem como o

atendimento prioritário, imediato e diferenciado para utilização, com segurança

e autonomia, total ou assistida dos espaços, mobiliários e equipamentos

urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos,

sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e

intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). O apoio pedagógico ainda,

adota medidas individualizadas e flexíveis da avaliação pedagógica,

valorizando o progresso dos estudantes em relação a si mesmo e ao grupo em

que está inserido.

2. Apoio Psicopedagógico – Tem como objetivo assegurar a inclusão

educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do

desenvolvimento, altas habilidades e superdotação na educação superior, com

vistas a garantir e oferecer atendimento diversificado. As ações desenvolvidas

são: orientação pedagógica, acesso com participação e aprendizagem na

educação superior, oferta de atendimento educacional especializado, formação

continuada de professores, formação de alunos estagiários, monitores e

voluntários, formação de acessibilidade universal, transtornos mentais,

problemas disciplinares, dentre outras. Em razão disso, o Núcleo desenvolve

projetos de caráter institucional e específico, buscando não apenas a

democratização da permanência, da integração e da participação dos

estudantes na vida acadêmica, como também na instituição. Os cursos
deverão apresentar informações sobre os alunos em atendimento
psicopedagógico, com os detalhamentos cabíveis.
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3. Monitoria – O projeto institucional de monitoria é parte do Programa de

Integração Ensino-Extensão e tem como objetivo promover a dinamização das

relações entre professores e monitores com projetos que enriqueçam a vida

acadêmica, possibilitem a iniciação às relações entre professores e monitores

com projetos que enriqueçam a vida acadêmica a iniciação profissional do

monitor, despertem a vocação para o magistério e agreguem experiências e

valores que contribuam com a formação profissional. Os Cursos deverão
completar as informações sobre a atuação dos monitores nas suas
respectivas áreas de atuação.

4. Iniciação Científica – Ver Item, p. 15 e 16.

5. Nivelamento – O projeto institucional de nivelamento é parte do Programa de

Integração Ensino-Extensão e tem como objetivo disponibilizar oportunidades e

ações de conscientização dos alunos para a necessidade de buscar a

superação das suas dificuldades de acompanhamento das atividades

propostas no ensino superior e contribuir para a diminuição da evasão escolar.

Os Cursos deverão registrar se possui alunos realizando o nivelamento.

6. Representantes de Turma - O projeto institucional Representante de turma é

parte do Programa de Integração Ensino-Extensão e tem como objetivo

garantir que a aptidão para o exercício da cidadania esteja presente no perfil

dos egressos de todos os cursos de graduação do Centro Universitário de

Brasília – CEUB permitindo a atuação crítico-reflexiva regida pelos princípios

universais dos futuros profissionais como sujeitos da democracia

representativa e como agentes de políticas públicas nacionais. Além disso, a

coordenação do curso mantém contato direto com os representantes por meio

de grupo de whatsapp e reuniões quando solicitadas. São realizadas duas

reuniões por semestre com os representantes de turma para alinhamento de

atividades, resolução de conflitos e problemas e informativos. Os Cursos
deverão abordar o trabalho que realiza a partir das ações realizadas com
os representantes de turma.
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7. Mobilidade Acadêmica – Ver Item, p. 26

8. Estágio Supervisionado Curricular Não Obrigatório - É um programa

importante para a disseminação do conhecimento uma vez que possibilita o

exercício prático de questões teóricas vistas em sala de aula. A experiência

profissional estimula o discente à medida que apresenta a relação entre teoria

e prática, fomenta a aprendizagem, a criatividade e curiosidade por mais saber

e pode abrir novas oportunidades profissionais posteriores. O CEUB realiza

parcerias com órgãos públicos e instituições privadas, com o intuito de oferecer

possibilidades aos estudantes de conhecer o mundo do trabalho.A

oportunidade de estágios não obrigatórios é frequente no curso e tem se

tornado uma frequente com o passar do tempo. Registra-se alunos realizando

estágios em diversas áreas de atuação

9. Apoio Financeiro -Tem a finalidade de incentivar o estudo, por meio do

fomento ao ensino superior: Bolsista de monitoria, iniciação científica e estágio

supervisionado curricular não obrigatório; Concessão de bolsas de estudo,

parciais e integrais, com recursos do Centro de Ensino Unificado de Brasília,

mantenedora do UniCEUB; Adesão ao FIES, programa do Ministério da

Educação (MEC), destinado à concessão de financiamento a estudantes

regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação

positiva nos processos conduzidos pelo MEC, de acordo com regulamentação

própria; e Convênios com diversas empresas no Distrito Federal, objetivando a

concessão de descontos.

10. DCE/Centro Acadêmico – O Diretório Central dos Estudantes (DCE) do

UniCEUB é um órgão representativo, autônomo, independente e democrático,

constituído para fins de estudo, organização, coordenação, proteção,

representação jurídica, administrativa e reivindicatória em defesa dos direitos e

interesses coletivos e individuais do corpo discente, com prazo de duração

indeterminado e sem fins lucrativos. No UniCEUB os discentes têm uma

tradição de organização estudantil por meio do Diretório Central dos



109

Estudantes (DCE) e dos Centros Acadêmicos (CA), regidos por Estatutos

próprios, além de contar com representantes de turma. 

● Os Cursos deverão registrar a formação das representações
estudantis (CA, Associação Atlética, entre outros) existentes e
como tratam as questões vinculadas ao curso.

IX - EXTENSÃO

1. Políticas de Extensão

A Assessoria de Extensão e Integração Comunitária encarrega-se da

articulação, avaliação e incremento de ações que compõem o processo de formação

do corpo discente e fortalecem a atuação profissional fazendo cumprir a

responsabilidade social e o relacionamento ético na sociedade. As práticas

extensionistas inovadoras são incentivadas e fortalecidas pelas modalidades:

programa, projeto, curso, evento, produto acadêmico, prestação de serviço, grupo de

estudo e ação curricular de extensão em disciplinas curriculares.

Descrever os programas e modalidades de extensão, ressaltando os

realizados e em andamento no Curso, considerando a promoção de

oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso.
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2. Integração Ensino-Extensão
3. Agência de Mobilidade Acadêmica
4. Agência de Empreendedorismo

4. Núcleo de Apoio ao Discente
5.Núcleo de Gestão Ambiental
6.Núcleo de Esportes
7.Projeto de Extensão

8.Curso de Extensão

9.Eventos

10.Prestação de Serviços

11.Produto Acadêmico

12.Grupo de Estudo

13.Ações Curriculares de Extensão em Disciplinas Curriculares (Observando a
Resolução Nº07, de 18 de dezembro de 2018)

Obs: A descrição em cada item deverá ser feita a partir da realidade de cada
curso, como por exemplo: Se o curso não tem participação de alunos e
professores no programa da agência de mobilidade, não deverá preencher o
item.

X - PESQUISA
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1. Grupos e Linhas de Pesquisa implementadas no curso

Relacionar os grupos e linhas de pesquisa que são adotados pelo Curso nos
últimos três anos. Os grupos e linhas podem contemplar mais de um curso de
graduação.

XI - INFRAESTRUTURA

Para garantir uma boa gestão e operacionalização dos serviços relacionados à

infraestrutura da Instituição, a Gerência Executiva de Infraestrutura do UniCEUB atua

no constante aperfeiçoamento da estrutura física dos ambientes, como salas de

aulas, sala dos professores, laboratórios, biblioteca, entre outros, no sentido de

buscar sempre o equilíbrio entre as necessidades apresentadas pelos diversos

setores, atendimento à legislação, aproveitamento dos espaços com a elaboração de

layouts específicos para cada demanda e consequentemente, proporcionar

condições para que os colaboradores e os docentes tenham o espaço adequado

para a realização do trabalho e contribua de forma eficiente para o aprendizado, além

de favorecer as relações humanas.

A gerência conta com aproximadamente 299 colaboradores, sendo 56 do

departamento de engenharia, que têm como objetivo manter as áreas dos campi Asa

Norte, Taguatinga II, bem como os espaços do Edifício União e Santa Maria, que são

considerados apoio aos cursos em perfeitas condições para utilização de toda

comunidade.

Todos os ambientes são planejados para atender a especificidade de cada

atividade desenvolvida, os projetos atendem às exigências da Lei Nº 10.098, com

base na NBR 9050 e na NR 17 para preservar a saúde e bem-estar da comunidade

acadêmica; a limpeza e conservação dos ambientes são realizadas diariamente com

equipes individuais para cada ambiente. Os ambientes são climatizados nos padrões

da NBR 16401-3 quando necessário é utilizado forro específico para garantir melhor

desempenho acústico; a iluminação é distribuída e dimensionada conforme a NBR

5413 e o controle realizado no local com o luxímetro, sob a supervisão do Engenheiro

Eletricista.
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Descrever as condições que o UniCEUB apresenta para o desenvolvimento
das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, que são comuns a
todos os cursos da Instituição e, especificamente, as relacionadas ao
presente Curso.

1. Espaço de Trabalho para o Coordenador

(Responsável pela Elaboração: Coordenação do Curso/NDE e Gerência
Executiva de Infraestrutura – Campus Asa Norte e/ou Gerência Executiva de
Campus - Taguatinga II)
Considerar na descrição: dimensão, iluminação, acústica, ventilação,
segurança, acessibilidade e conservação.
Descrever como o espaço de trabalho para o coordenador viabiliza as ações
acadêmico-administrativas, possui equipamentos adequados, atende às
necessidades institucionais, permite o atendimento de indivíduos ou grupos
com privacidade e dispõe de infraestrutura tecnológica diferenciada, que
possibilita formas distintas de trabalho.

2. Espaço de Trabalho para Docentes em Tempo Integral

(Responsável pela Elaboração: Coordenação do Curso/NDE e Gerência
Executiva de Infraestrutura – Campus Asa Norte e/ou Gerência
Executiva de Campus Taguatinga II)
Considerar na descrição: quantidade, dimensão, iluminação, acústica,
ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.
Descrever como os espaços de trabalho para docentes em tempo integral
viabilizam ações acadêmicas, como planejamento didático-pedagógico,
atendem às necessidades institucionais, possuem recursos de tecnologias
da informação e comunicação apropriados, garantem privacidade para uso
dos recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, e para a guarda
de material e equipamentos pessoais, com segurança.

3.Sala de Professores

(Responsável pela Elaboração: Coordenação do Curso/NDE e Gerência
Executiva de Infraestrutura – Campus Asa Norte e/ou Gerência Executiva de
Campus –  Taguatinga II)

Considerar na descrição: quantidade, dimensão, iluminação, acústica,
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ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.

Descrever como a sala de professores viabiliza o trabalho docente, possui
recursos de tecnologias da informática e comunicação apropriados para o
quantitativo de docentes, permite o descanso e atividades de lazer e
integração e dispõe de apoio técnico-administrativo próprio e espaço para a
guarda de equipamentos e materiais.

4. Salas de Aula

(Responsável pela Elaboração: Coordenação do Curso/NDE e Gerência
Executiva de Infraestrutura – Campus Asa Norte e/ou Gerência Executiva de
Campus Taguatinga II)
Considerar na descrição: quantidade, dimensão, iluminação, acústica,
ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.
Descrever como as salas de aula atendem às necessidades institucionais e
do curso, apresentando manutenção periódica, conforto, disponibilidade de
recursos de tecnologias da informática e comunicação adequados às
atividades a serem desenvolvidas, flexibilidade relacionada às configurações
espaciais, oportunizando distintas situações de ensino-aprendizagem e,
possuem outros recursos cuja utilização é comprovadamente exitosa.

5. Biblioteca

Responsável pela Elaboração: Coordenação do Curso/NDE, Biblioteca e
Gerência Executiva de Infraestrutura – Campus Asa Norte e/ou Gerência
Executiva de Campus e Taguatinga II)

O acervo físico está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que
garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em
nome da IES. O acervo da bibliografia básica é adequado em relação às
unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado,
considerando a natureza das UC. Da mesma forma, está referendado por
relatório de adequação, assinado pelo NDE, comprovando a
compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o número de
vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a
quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no
acervo.

Nos casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso físico na IES, com
instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta
ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de
soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. O acervo possui
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exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos especializados
que suplementam o conteúdo administrado nas UC. O acervo é gerenciado
de modo a atualizar a quantidade de exemplares e/ou assinaturas de
acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência para a
garantia do acesso e do serviço.

6. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática

(Responsável pela Elaboração: Coordenação do Curso/NDE, Gerência
Executiva de TI e Gerência Executiva de Infraestrutura – Campus Asa
Norte e/ou Gerência Executiva de Campus Taguatinga II)
Equipamentos, normas de segurança, espaço físico, acesso à internet,
atualização de software, acessibilidade digital, acessibilidade física,
condições ergonômicas, serviços, suporte e plano de atualização.
O laboratório de informática, ou outro meio de acesso a equipamentos de
informática pelos discentes, atende às necessidades institucionais e do
curso em relação à disponibilidade de equipamentos, ao conforto, à
estabilidade e velocidade de acesso à internet, à rede sem fio e à adequação
do espaço físico, possui hardware e software atualizados e passa por
avaliação periódica de sua adequação, qualidade e pertinência.

7. Laboratórios Didáticos

(Responsável pela Elaboração: Coordenação do Curso/NDE, Labocien, e
Gerência Executiva de Infraestrutura – Campus Asa Norte e/ou Gerência
Executiva de Campus – Campi Taguatinga I e Taguatinga II)

Os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, de acordo
com o PPC e com as respectivas normas de funcionamento, utilização e
segurança, apresentam conforto, manutenção periódica, serviços de apoio
técnico e disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e
comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, e possuem
quantidade de insumos, materiais e equipamentos condizentes com os
espaços físicos e o número de vagas, havendo, ainda, avaliação periódica
quanto às demandas, aos serviços prestados e à qualidade dos laboratórios,
sendo os resultados utilizados pela gestão acadêmica para planejar o
incremento da qualidade do atendimento, da demanda existente e futura e
das aulas ministradas.

7.1Formação Básica

7.2Formação Específica
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7.3 Laboratório de Ensino para Área de Saúde

(Responsável pela Elaboração: Coordenação do Curso/NDE, Labocien, e
Gerência Executiva de Infraestrutura – Campus Asa Norte e/ou Gerência
Executiva de Campus – Campi Taguatinga I e Taguatinga II)

Os laboratórios específicos e multidisciplinares, em conformidade com as
DCN, permitem a abordagem dos diferentes aspectos celulares e
moleculares das ciências da vida, atendem ao PPC, possuem recursos e
insumos necessários para atender à demanda discente e apresentam
recursos tecnológicos comprovadamente inovadores.

7.4 Laboratórios de Habilidades

(Responsável pela Elaboração: Coordenação do Curso/NDE, Labocien, e
Gerência Executiva de Infraestrutura – Campus Asa Norte e/ou Gerência
Executiva de Campus – Campi Taguatinga I e Taguatinga II)
Os laboratórios de habilidades da atividade médica ou de saúde, em
conformidade com o PPC, permitem a capacitação dos discentes nas diversas
competências desenvolvidas nas diferentes fases do curso, com recursos

8. Unidades Hospitalares e Complexo Assistencial Conveniados
(Responsável pela Elaboração: Coordenação do Curso/NDE)

As unidades hospitalares conveniadas, garantidas legalmente por período
determinado, apresentam condições para a formação do estudante da área
de saúde, estabelecem sistema de referência e contrarreferência e
favorecem práticas interdisciplinares e interprofissionais na atenção à saúde.

9. Biotérios

(Responsável pela Elaboração: Coordenação do Curso/NDE, Labocien, e
Gerência Executiva de Infraestrutura – Campus Asa Norte e/ou Gerência
Executiva de Campus – Campi Taguatinga I e Taguatinga II)

O biotério atende às necessidades práticas do ensino, possuindo insumos
necessários à demanda docente e discente e apresentando protocolos de
experimentos de acordo com as normas internacionais vigentes e suporte
técnico, experimental e pedagógico.
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10.Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

O Comitê de Ética em Pesquisa segundo as diretrizes éticas, “é um colegiado

 interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo,

deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da

pesquisa dentro de padrões éticos”. Cabe às instituições que realizam pesquisa

envolvendo a participação de seres humanos, constituirem e manterem seus comitês.

  No caso do UniCEUB, o CEP é ligado à Diretoria Acadêmica.  O Comitê de Ética

em Pesquisa (CEP/UniCEUB), iniciou suas atividades em 14 de setembro de 2004,

por meio da Portaria nº 05, aprovada pela Reitoria, e está registrado junto à Comissão

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) desde outubro de 2005.

A CONEP, instância colegiada vinculada ao Conselho Nacional de Saúde

(CNS) do Ministério da Saúde, possui dentre as suas atribuições, registrar os Comitês

de Ética em  Pesquisa, orientar, acompanhar e fiscalizar os trabalhos dos Comitês e

estes, juntos com a CONEP formam o Sistema CEP-CONEP. O colegiado do CEP é

multidisciplinar, constituído por 14 membros, sendo 11 professores da Instituição, um

membro representando o corpo técnico especializado, no caso o Laboratório de

Ciências – Labocien, um membro externo que representa a Sociedade Civil e um

Representante dos Usuários, indicado   pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal

(CSDF). São atribuições do CEP a revisão ética de protocolos de pesquisas a serem

desenvolvidos na Instituição, além de atividades educativas sobre ética em pesquisa

e atividades consultivas aos pesquisadores, às atividades de extensão e de estágio

do UniCEUB. Por indicação CONEP, apreciam-se também projetos de pesquisa de

instituições que não possuem comitê de ética.

A operacionalização e o trâmite de pesquisas no sistema CEP-CONEP são

regulamentados pelas Resoluções nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS),

e complementares, que estabelecem as diretrizes éticas nacionais. De acordo com a

Resolução, pesquisa envolvendo a participação de seres humanos constitui-se

naquela que, “individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano, em

sua totalidade ou partes dele, e  envolva-o de forma direta ou indireta, incluindo o

manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos”. Desse modo, devem ser

submetidas à avaliação ética pesquisas em qualquer área de conhecimento, de
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graduação ou de pós-graduação, utilizando os diferentes instrumentos de coleta de

dados ou informações. Tal avaliação visa contribuir para a qualidade das pesquisas,

bem como a valorização do pesquisador, que recebe o reconhecimento de que sua

proposta é eticamente adequada. Em 2016, foi aprovada a Resolução Conselho

Nacional de Saúde, nº 510, voltada para pesquisas nas áreas de ciências humanas e

sociais. Todo o processo de cadastro e análise da pesquisa é realizado por meio

virtual, através do sistema Plataforma Brasil.   Cabe ao CEP a revisão ética dos

projetos de pesquisa, o que inicialmente é realizado pela elaboração de um parecer

pelos membros relatores. Em reuniões quinzenais, exceto no mês de janeiro, o

colegiado do CEP avalia os pareceres dos relatores e emite um parecer

consubstanciado.                 

11. Comissão de Ética na Utilização de Animais (CEUA)

A Comissão de Ética no Uso de Animais do Centro Universitário de Brasília

(CEUA/UniCEUB), instituída pela Portaria nº 8, de 1º de outubro de 2012, aprovada

pela Reitoria, visa analisar, qualificar e acompanhar, do ponto de vista ético, as

atividades experimentais envolvendo a criação e o uso de animais, em atividades de

pesquisa e ensino nos laboratórios do UniCEUB.

O UniCEUB recebeu, em julho de 2014, o Credenciamento Institucional para

Atividades com Animais em Ensino ou Pesquisa, certificação conferida pelo Conselho

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), sediado no Ministério da

Ciência e Tecnologia, controlador de todas as Comissões de Ética no uso de Animais

(CEUAs) no Brasil.

A CEUA/UniCEUB é constituída por 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco)

membros suplentes, os quais possuem formações em diferentes áreas do

conhecimento, como Veterinária, Biologia, Psicologia e Biomedicina. Um membro

externo à instituição, representante da sociedade protetora dos animais, também faz

parte da Comissão. As reuniões ordinárias ocorrem mensalmente e, as

extraordinárias, ocorrem durante a abertura de editais de projetos de iniciação

científica institucional.

Todos os projetos que concorrem em editais de iniciação científica no

UniCEUB, são encaminhados automaticamente à CEUA/UniCEUB, como item do

próprio edital, para avaliação ética do uso animal na pesquisa. Nestas ocasiões, as
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avaliações éticas são realizadas simultaneamente às avaliações de mérito científico

realizadas pelo Comitê Institucional de Análise de Projetos.


