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APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto Pedagógico de Curso - PPC busca, ser o instrumento norteador dos 

processos de ensino-aprendizagem na relação entre os autores deste processo, dentre 

eles os docentes, discentes, coordenação, equipe pedagógica e tutores. 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR compreende que a 

construção e atualização deste documento, Projeto Pedagógico de Curso - PPC, deve 

expressar a importância dos cursos, formação, perfil do egresso, competências e 

habilidades a serem desenvolvidas pelos profissionais que atuarão nesta área, em 

especial, por meio da construção de um saber transversal e holístico. Desta forma, o 

Projeto Pedagógico de Curso - PPC do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia 

foi pensado de forma a estruturar a realidade do curso ofertado pela Instituição levando 

em consideração as tendências e requisitos de mercado, legislação educacional e as 

características da oferta do curso no Estado e no País, possibilitando assim que as 

habilidades e competências aqui projetadas e construídas, solidamente, se concretizem 

ao longo da formação dos seus egressos. 

O Projeto Pedagógico de Curso - PPC foi elaborado de forma coletiva e participativa, 

por meio da colaboração do Núcleo Docente Estruturante – NDE, órgão que tem como 

uma de suas atribuições a construção e atualização do projeto e diretrizes acadêmicas, 

em sintonia com o Colegiado do Curso, formado por representantes de seus corpos 

docente e discente. 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE deve cuidar para que o presente documento, 

Projeto Pedagógico de Curso – PPC, reflita a realidade do curso, bem como os 

conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais), às disciplinas (unidades 

curriculares, temas e conteúdos), às matrizes curriculares, às metodologias de ensino, 

às atividades de aprendizagem, e ao processo de avaliação sejam propostos a fim de 

desenvolver o perfil proposto ao egresso.  

Doravante, o Projeto Pedagógico do Curso não constitui um documento estático, mas 

está aberto às inovações oriundas de novas práticas pedagógicas, de metodologias ou 

da legislação, em especial a educacional, traduzindo-se em reestruturações 

pedagógicas ou tecnológicas permitindo, de forma positiva, o desenvolvimento dos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e o atendimento aos anseios do 

mercado de trabalho. Por essas razões, o Projeto Pedagógico de Curso – PPC, será 

atualizado para fazer frente aos desafios pedagógicos e de formação profissional, 

sempre que se fizer necessário.  

Por fim, cabe ao Projeto Pedagógico de Curso – PPC possibilitar ao corpo discente uma 

formação prática e assertiva, face às Diretrizes Curriculares do Curso, o 

desenvolvimento das competências e habilidades previstas, desenvolver senso crítico, 

cidadãos éticos, reflexivos de acordo com a missão da Instituição. 
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1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

 

1.1.1. BREVE HISTÓRICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. 
EDMUNDO ULSON” - UNAR 

 

As atividades acadêmicas de nível superior, mantidas pela Associação Educacional de 
Araras, entraram em funcionamento no início da década de 1970, com a criação da 
Faculdade de Ciências e Letras de Araras, nascida da experiência de um grupo de 
professores idealistas. Anteriormente, em 1953, esse mesmo grupo já havia fundado 
um estabelecimento de ensino secundário, denominado Colégio Comercial Conde Silvio 
Álvares Penteado, sensíveis às necessidades da juventude local e da região, que 
ansiava por oportunidades para realizar a formação escolar e profissional, para ingresso 
no mercado de trabalho que a cada dia se intensificava com o forte desenvolvimento da 
indústria e comércio e demais setores componentes do progresso regional. 
 
A então Faculdade de Ciências e Letras de Araras, criada em 1971, após 33 anos de 
ininterruptas atividades, deu origem, em 2004, ao Centro Universitário de Araras “Dr. 
Edmundo Ulson” – UNAR, credenciado pela Portaria Ministerial no. 2.687, de 
02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 03/09/04. O UNAR obteve seu 
Recredenciamento através da Portaria MEC 1450, DE 14/11/2017, publicada no DOU 
em 16/11/2017. 
 

Naquela ocasião, usufruindo da autonomia concedida pelo novo status de instituição 
universitária, o CONSU - Conselho Universitário aprovou em 2005 a criação de cursos 
de bacharelado e licenciatura, tendo iniciado as primeiras turmas: 
 

No ano de 2008 

• Bacharelado: 

1. Engenharia de Produção 

 

No ano de 2010 

• Bacharelado: 

1. Engenharia Civil 

• Curso Superior de Tecnologia - CST: 

1. Logística 

• Licenciatura 

1. Filosofia 

2. Sociologia 

 

No ano de 2014 

• Bacharelado: 

1. Engenharia Agronômica 

• Curso Superior de Tecnologia - CST: 

1. Gestão de Recursos Humanos 
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Atualmente, os cursos ofertados pelo Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” – UNAR na modalidade presencial são:  

 

• Bacharelado:  

1. Administração  

2. Direito 

3. Arquitetura e Urbanismo 

4. Engenharia Civil 

5. Engenharia de Produção 

6. Engenharia Agronômica 

7. Nutrição 

8. Medicina Veterinária 

  

• Curso Superior de Tecnologia - CST: 

1. Gestão de Recursos Humanos  

2. Logística 

3. Gastronomia 

 

No ano de 2010, pela Portaria nº 403/2010, de 01/04/2010, publicada no DOU em 

05/04/2010, o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR foi 

credenciado para oferta de Educação a Distância. Obteve o Recredenciamento para a 

oferta de Educação a Distância através da Portaria nº 1.955, de 07/11/2019, publicada 

no DOU em 08011/2019. Na modalidade de EaD, são ofertados os seguintes cursos:  

 

• Licenciatura:  

1. Pedagogia  

2. Artes Visuais  

3. História  

4. Geografia  

5. Letras – Português/Inglês  

6. Filosofia  

7. Sociologia 

8. Matemática 

 

• Bacharelado:  

1. Administração  

2. Ciências Contábeis  

3. Teologia  

  

• Tecnologia:  

1. Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos  

2. Curso Superior de Tecnologia em Logística 

3. Curso Superior de Tecnologia em Marketing 

4. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira  
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No âmbito da pós-graduação oferecemos mais vários cursos de Especialização, tanto 

em Lato Sensu, quanto MBA - Master of Business Administration, conforme informações 

contidas neste Projeto Pedagógico de Curso – PPC. 

 

1.1.2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO MANTENEDORA 
 

Associação Educacional de Araras 

CNPJ n.º: 44.699.494/0001-10 

Endereço: Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, 100 

Cidade: Araras 

Estado: São Paulo 

CEP nº: 13.603 – 112 

Telefone: +55 19 3321.8000 

 

1.1.3. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA MANTIDA 
 

Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR 
CNPJ n.º: 44.699.494/0001-10 

Endereço: Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, 100 

Cidade: Araras 

Estado: São Paulo 

CEP nº: 13.603 – 112 

Telefone: +55 19 3321.8000 

E-mail: unar@unar.edu.br 

Home page: www.unar.edu.br  

 
 

Dirigentes da Mantida 

Tabela 1 – Dirigentes da Mantida 

NOME FUNÇÃO 

Raquel Cristina Barbosa Ulson Spindler Reitora 

Wdson de Oliveira Pró-Reitor Acadêmico 

Douglas Martins de Oliveira Coordenador do Curso 

Fonte: UNAR, 2018. 

1.1.4. BASE LEGAL DA MANTENEDORA 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, com limite 

territorial de atuação circunscrito ao município de Araras, Estado de São Paulo, e com 

abrangência geográfica de atuação na modalidade de educação a distância circunscrita 

aos polos de apoio presencial devidamente credenciados, é uma instituição de ensino 

superior, mantido pela Associação Educacional de Araras, pessoa jurídica de direito 

privado, sem finalidades lucrativas, inscrita no CNPJ sob o número 44.699.494/0001-

10, com sede e foro na cidade de Araras/SP, Estatuto registrado em 08 de janeiro de 

1972, sob o número 102, fls. 90 do livro “A”, no Registro de Pessoas Jurídicas da 

mailto:unar@unar.edu.br
http://www.unar.edu.br/
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Comarca de Araras, Estado de São Paulo, alterado em Ata no dia 25 de setembro de 

2012, apresentada e protocolada em 01/10/2012, digitalizada e registrada em 

microfilme sob nº 3757 e feita a averbação à margem do registro nº AV.7/102 – Livro 

“A Nº 1” – PJ, no Registro de Pessoas jurídicas de Araras/SP. A Associação 

Educacional de Araras, mantenedora do Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” – UNAR, iniciou suas atividades com a Faculdade de Ciências e 

Letras de Araras em dezembro de 1971.  

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR foi credenciado pela 

Portaria MEC nº 2.687 de 02/09/2004, publicada no DOU de 03/09/04 e Recredenciado 

pela Portaria MEC nº 1.450 de 14/11/2017, publicada no DOU de 16/11/2017.  

 

Figura 1 – Foto da Fachada do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 

Ulson” – UNAR 

 

Fonte: UNAR, 2017. 

Em 2010, o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR obteve 

credenciamento para oferta de cursos a distância, conforme Portaria MEC nº 403 de 

01/04/2010, publicada no DOU de 05/04/2010. Obteve seu Recredenciamento para a 

oferta de EAD em 2019, por meio da Portaria n° 1.955, de 07/11/2019, publicada no 

DOU em 08/11/2019. 

Atualmente, possui autorização para oferta dos seguintes cursos de graduação:  

Tabela 2 – Curso Ofertados, Grau e Modalidade 

Curso Grau Modalidade 

ADMINISTRAÇÃO Bacharelado A Distância 

ADMINISTRAÇÃO Bacharelado Presencial 

ARQUITETURA E URBANISMO Bacharelado Presencial 

ARTES VISUAIS Licenciatura A Distância 
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado A Distância 

DIREITO Bacharelado Presencial 

ENGENHARIA AGRONÔMICA Bacharelado Presencial 

ENGENHARIA CIVIL Bacharelado Presencial 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Bacharelado Presencial 

FILOSOFIA Licenciatura A Distância 

GASTRONOMIA Tecnológico Presencial 

GEOGRAFIA Licenciatura A Distância 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Tecnológico Presencial 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Tecnológico A Distância 

HISTÓRIA Licenciatura A Distância 

LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS Licenciatura A Distância 

LOGÍSTICA Tecnológico A Distância 

LOGÍSTICA Tecnológico Presencial 

NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 

PEDAGOGIA Licenciatura A Distância 

SOCIOLOGIA Licenciatura A Distância 

TEOLOGIA Bacharelado A Distância 

MATEMÁTICA Licenciatura A Distância 

MARKETING Tecnológico A Distância 

GESTÃO FINANCEIRA Tecnológico A Distância 

Fonte: e-MEC, 2018. 

No campo da pós-graduação lato sensu, o Centro Universitário de Araras “Dr. 
Edmundo Ulson” – UNAR ministra vários cursos de especialização, de acordo com 
as necessidades locais e regionais, são eles: 

• Alfabetização e Letramento 
• Arte e Educação 
• Design de Interiores 
• Docência do Ensino Superior 
• Educação Especial e Inclusiva 
• Educação Especial e Inclusiva com ênfase em Surdez e Libras - 
• Educação Especial e Inclusiva com ênfase em Deficiência Auditiva 
• Educação Infantil 
• Ensino Lúdico 
• Gestão Escolar 
• Libras 
• Língua Portuguesa 
• Psicopedagogia Institucional 
• Supervisão Escolar 
• Alfabetização e Letramento e a Psicopedagogia Institucional 
• Atendimento Escolar Especializado 
• Comunicação e Informação Educacional e Empresarial 
• Cultura e Literatura 
• Educação Ambiental 
• Educação de Jovens e Adultos 
• Educação do Campo 
• Educação e Sociedade 
• Educação em Tempo Integral 
• Educação especial e Psicomotricidade 
• Educação Inclusiva 
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• Educação Profissional e Tecnológica 
• Educação, Política e Sociedade 
• Ensino Religioso 
• Gestão das Políticas Sociais 
• Gestão de Projetos Sociais 
• Gestão Escolar: Orientação e Supervisão 
• Gestão Pública 
• Inspeção Escolar 
• Língua Portuguesa: Redação e Oratória 
• Literatura Brasileira 
• Literatura Contemporânea 
• Literatura em Língua Inglesa 
• Literatura Portuguesa 
• Lúdico e a Psicomotricidade na Educação Infantil 
• Metodologia do Ensino da Matemática e da Física 
• Metodologia do Ensino da Arte 
• Metodologia do Ensino da Filosofia e Sociologia 
• Metodologia do Ensino de História e Geografia 
• Metodologia do Ensino de Língua Inglesa 
• Orientação Educacional 
• Orientação, Supervisão e Inspeção Escolar 
• Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa 
• Política e Sociedade 
• Psicomotricidade 
• Psicopedagogia com ênfase em Educação Especial 
• Supervisão e Orientação Educacional 
• Supervisão Escolar 
• MBA em Gestão contábil 
• MBA em Gestão de Contabilidade e Finanças Empresariais 
• MBA em Gestão de Marketing 
• MBA em Gestão de Projetos 
• MBA em Gestão Estratégica de Pessoas 
• MBA em Gestão Estratégica de Negócios 
• MBA em Gestão Financeira 
• MBA em Gestão Pública 
• MBA em Finanças Corporativas 
• MBA em Finanças de Mercado 
• MBA em Gestão da Cadeia de Suprimentos 
• MBA em Gestão de Logística 
• MBA em Gestão de Logística e Operações 
• MBA em Gestão de Marketing e Comunicação Integrada 
• MBA em Gestão de Negócios Imobiliários 
• MBA em Gestão de Pessoas e Liderança 
• MBA em Gestão em Logística e Mercados 
• MBA em Marketing e Varejo 
• MBA em Secretariado Executivo 

 
Na área do Direito o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR 
possui os seguintes cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e Ensino a 
Distância - EaD, a saber: 
 

 

12 Cursos de Especializações em Direito oferecidos na modalidade EAD 
  

• Direito Administrativo 
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• Direito Constitucional 
• Direito Contratual e Responsabilidade Civil 
• Direito da Criança e do Adolescente 
• Direito das Coisas 
• Direito de Família e Sucessões 
• Direito do Consumidor 
• Direito Empresarial  
• Direito Penal Parte Especial 
• Direito Societário 
• Direito Tributário 
• Processo Civil 
• Teoria Geral do Crime e das Penas 
• Títulos de Crédito, Falência e Recuperação Judicial 

 
03 Cursos de Especializações em Direito oferecidos na modalidade Presencial: 
   

• Direito Civil e Processual Civil 

• Direito Penal e Processual Penal 

• Direito Previdenciário, Trabalho e Processo do Trabalho 
 

1.1.5. PERFIL E MISSÃO DA IES 
 
O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR tem por missão 
promover educação de qualidade, voltada para sustentabilidade, numa visão 
integral, com vistas à inovação e ao desenvolvimento humano, científico e 
tecnológico. Tem como valores o respeito aos direitos humanos, aos princípios de 
liberdade e solidariedade humana, aos valores da democracia e ao meio ambiente. 
 
O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, nos termos da Lei 
em vigor, é uma instituição particular de ensino superior, que tem por finalidade o 
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, visando a formação de 
profissionais qualificados para o mercado de trabalho, demandados por uma sociedade 
produtiva cada vez mais exigente, em sua organização econômica, social, política e 
cultural, não esquecendo a qualificação acadêmica e incentivo a pesquisa, a 
preservação e promoção da cultura e do bem-comum e o estímulo à preservação do 
meio ambiente. 

A produção e iniciação científica trazem aos discentes uma nova concepção e 
construção do saber, instigando-os a repensar e propor um novo olhar a questões 
sociais, econômicas, culturais e políticas, reforçando o gosto pela reflexão, senso crítico 
e análise do que ocorre ao redor do aluno. Para isso, o Centro Universitário de Araras 

“Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, dispõe de 02 (duas) revistas científicas, elencadas 
abaixo, ferramentas que possibilitam ao aluno a publicação de seus trabalhos e à 
comunidade acesso à informação e conhecimento, divulgando artigos acadêmico-
científicos de pesquisadores vinculados à instituição e de outras entidades ou 
faculdades. 
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Tabela 3 – Revistas Científicas 
 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

Outra forma de incentivar a iniciação científica consiste no congresso científico 
(https://www.unar.edu.br/congressocientifico) que acontece anualmente nas 
dependências da IES com o objetivo fomentar a produção científica, aproximar a 
comunidade à vida acadêmica, reforçando o papel social do Centro Universitário de 
Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR na comunidade na qual está inserida. Desta 
forma, oportuniza a difusão de conhecimento entre profissionais de instituições públicas 
e privadas que atuam com ensino, iniciação científica e extensão. Favorece a ampliação 
das experiências acadêmicas para estudantes do ensino médio e técnico, da graduação 
e pós-graduação, à medida que apresenta os avanços científicos e tecnológicos em 
diferentes áreas, possibilidade de formação de grupos de trabalho, bem como debates 
sobre temas emergentes em iniciação científica e inovação. O congresso científico 
envolve toda comunidade acadêmica e se consagra por sua trajetória de uma década 
que, progressivamente, contribui para a produção e divulgação do conhecimento 
científico. 

Figura 2 – Congresso Científico do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 

Ulson” – UNAR 

 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2018. 

O desenvolvimento artístico e cultural ocorre por meio de mesas redonda, debates 
direcionados os cursos, de forma específica ou geral, transmitidos pela plataforma do 
aluno, com acesso a comunidade local também por meio do link 
http://unar.info/ead/course/view.php?id=5914  

 

Nome ISSN N. de 
Volumes 

Publicados 

Link 

Revista 
Científica 

1982-4920 18 http://revistaunar.com.br/cientifica/  

Revista Jurídica 1983-5019 18 http://revistaunar.com.br/juridica/  

https://www.unar.edu.br/congressocientifico
http://unar.info/ead/course/view.php?id=5914
http://revistaunar.com.br/cientifica/
http://revistaunar.com.br/juridica/
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1.1.6. DADOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO DE ARARAS 

 

De acordo com dados da Prefeitura Municipal de Araras, o primeiro registro do povoado 
foi em 1818, através de uma sesmaria de légua e meia, formada pelas bacias 
hidrográficas do rio Mogi, ribeirão Itapura e ribeirão das Araras, em terras pertencentes 
ao município de Limeira. Em 1862, o proprietário da sesmaria erguia a primeira capela 
de Nossa Senhora do Patrocínio das Araras, rodeada de algumas casas. A inauguração 
foi em 15 de agosto de 1862, Dia da Padroeira. 

Em maio de 1865, os então proprietários da sesmaria, Bento de Lacerda Guimarães 
(futuro Barão de Araras), e José de Lacerda Guimarães (Barão de Arary), doaram o 
terreno para o patrimônio da respectiva igreja dedicada à Nossa Senhora do Patrocínio 

Em 24 de março de 1871, o povoado de Nossa Senhora do Patrocínio foi elevado à 
categoria de vila, passando a partir daquele momento a constituir um município, que já 
possuía cinco mil habitantes. A primeira eleição de vereadores foi em 07 de setembro 
de 1872. O município foi instalado em 07 de janeiro de 1873, com a constituição da 1ª 
Câmara Municipal e em 02 de abril de 1879 foi elevada à categoria de cidade. 

As grandes fazendas de lavoura de café predominavam na cidade e eram responsáveis 
pelo progresso que surgia na região. Em abril de 1877, os trilhos da Companhia Paulista 
de Estrada de Ferro eram a principal forma de escoamento da produção agrícola da 
região, o que acelerou o progresso da cidade. 

A imigração foi grande influenciadora na formação da população de Araras. Com o ciclo 
do café, italianos, portugueses, suíços e alemães se incorporaram à vida econômica 
que vinha sofrendo prejuízo com a falta de mão de obra na lavoura devido à abolição 
da escravatura. 

 

Figura 3 – Igreja Matriz 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2018. 

 

 

Figura 4 – Brasão da Cidade de Araras/SP 

 

https://www.araras.sp.gov.br/assets/img/content/igreja_matriz.png
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Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2018. 

 

Quanto ao brasão do município ele é composto por elementos históricos, a saber: 

 

• Escudo: O formato arredondado é uma herança dos colonizadores do Brasil 
e referência direta às origens portuguesas. 

• Campo do Escudo: A cor vermelha representa a liberdade, a tenacidade, a 
audácia e a combatividade. O azul a lealdade, serenidade e glória. 

• Coroa do Brasão: Simboliza os dois fundadores da cidade: Bento de Lacerda 
Guimarães, Barão de Araras e José de Lacerda Guimarães, Barão de Arary. 

• Sol: Simboliza a libertação dos escravos de Araras, em 8 de abril de 1888. 

• Faixa: A cor prata simboliza os rios, em especial, o Ribeirão das Araras. 

• Coroa Mural: Composta por três torres simboliza uma cidade fortalecida e 
riqueza. 

• Escudete: Sobre a coroa mural, a flor de Liz representa Nossa Senhora da 
Conceição do Patrocínio, padroeira da cidade. 

• Feixe de Cana: Referência à fertilidade do solo de Araras e do cultivo de cana-
de-açúcar. 

• Ramo de Café: Referência à fertilidade do solo de Araras e a lavoura cafeeira 
do município. 

• Listel: Representa a pureza dos sentimentos do povo, disposto a colaborar 
com a grandiosidade do País. Referência também a fatos marcantes da 
história da cidade, como campanhas abolicionistas, republicanas e 
constitucionalistas. 

• Legenda: "Pelo Bem da Pátria" é lema e pensamento vivo dos ararenses, que 
tanto elevaram o nome de nossa Pátria. 

 

1.1.7. DADOS SOCIOECONÔMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DA REGIÃO 
 

A cidade situa-se no maior entroncamento rodoviário da América Latina, entre as 

rodovias Anhanguera SP-330, Bandeirantes SP-348 e Washington Luiz SP-310, 

constituindo passagem obrigatória para os mais importantes centros consumidores do 

Brasil e do Mercosul. Dista 250 km de Santos, 76 km de Campinas, 110 km de São 

Carlos, 135 km de Ribeirão Preto, 537 km de Belo Horizonte e 830 km de Brasil. 
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De acordo com dados do Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (2019), o 

município Araras possui 129.861 habitantes, distribuídos na zona urbana e rural. 

Localiza-se numa área densamente povoada e altamente desenvolvida, que abrange 

1,3 milhões de habitantes, o que representa 3,17% dos habitantes do Estado de São 

Paulo, pertencendo a Região Administrativa de Campinas, ou seja, 10,9% do Estado de 

São Paulo.  O gráfico abaixo apresenta a densidade demográfica do município de Araras 

em uma escola de habitantes/Km2 entre os anos de 1980 a 2019. 

 

Gráfico 1 - Densidade Demográfica (Habitantes/km2) – 1980 – 2019 

 

Fonte: Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE, 2019. 

 

Segundo dados do Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (2019), Rendimento 

Médio dos Empregos Formais dos Serviços, em reais correntes, é de R$ 2.672,42 (Dois 

mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos. A tabela abaixo, Tabela 

4, apresenta a média salarial por segmento. 

 

Tabela 4 – Rendimento Salarial Médio por Categoria 

Rendimento Médio por Atividade 
Média 

Salarial 

Rendimento Médio dos Empregos Formais da Indústria (Em reais correntes) - 
1991-2017 

 R$ 3.301,22  

Rendimento Médio dos Empregos Formais da Construção (Em reais correntes) 
- 1991-2017 

 R$ 2.417,49  

 Rendimento Médio dos Empregos Formais da Agricultura, Pecuária, Produção 
Florestal, Pesca e Aquicultura (Em reais correntes) - 1991-2017  R$ 2.391,18  

Rendimento Médio dos Empregos Formais do Comércio Atacadista e Varejista 
e do Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas (Em reais 
correntes) - 1991-2017 

 R$ 1.956,48  

Fonte: Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE, 2019. 
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O empreendedorismo em Araras vem crescendo a cada ano. Desde 2012, mais de 

1.000 pequenos empreendedores saíram da informalidade na cidade. Isso se deve às 

políticas públicas implementadas pela atual administração para incentivar e favorecer 

os micro e pequenos empreendedores.  

Uma das ferramentas que alavancaram esse crescimento foi a instituição da Lei 

nº11/2011, que garante incentivos às microempresas e empresas de pequeno porte de 

Araras. Ela foi sancionada em janeiro de 2012 pelo prefeito Nelson Dimas Brambilla, 

atendendo a duas indicações do vereador Carlos José da Silva Nascimento (Zé Bedé).  

Entre as vantagens que a lei permite estão a preferência nas licitações públicas de até 

R$80 mi, redução na burocracia para quem possui ou pretende abrir um pequeno 

negócio e isenção de cobranças de taxas para registro de microempreendedor 

individual.  

Em 2015, Araras ficou entre as três cidades brasileiras com melhor e mais efetiva 

aplicação da Lei Complementar Federal 123/2006, que gerou, no município, a Lei 

Complementar Municipal nº 11/2011. A premiação foi entregue ao município no mês de 

maio, em Brasília/DF, na sede da CNM (Confederação Nacional dos Municípios). 

Receberam também o prêmio também as cidades de Chapecó/SC e Toledo/PR.  

O maior reflexo da efetividade da lei em Araras é o grande aumento do número de 

pequenos negócios e empreendedores individuais formalizados nos primeiros três anos 

de vigência da legislação. Atualmente, são aproximadamente 3.280 pequenos 

empresários em Araras.  

Outras frentes que auxiliaram os microempreendedores nesses últimos anos foram os 

serviços oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Geração de 

Emprego e Renda, como a Sala do Empreendedor e o Banco do Povo. 

O município de Araras conta com 05 (cinco) distritos industriais em funcionamento e um, 

6º. Distrito, em fase de implementação. Os primeiros três distritos localizam-se às 

margens da via Anhanguera. O 4º. Distrito localiza-se próximo à Rodovia Wilson Finardi 

SP-191 e o V às margens da Via Anhanguera. O Distrito Industrial, VI, está em 

implementação no entroncamento das rodovias Anhanguera (SP-330) e Wilson Finardi 

(SP-191). 

O parque industrial instalado na cidade de Araras é referência na região, contando com 

4.850 empresas atuantes, muitas delas de médio e grande porte. As principais indústrias 

instaladas na cidade são: Nestlé, Usina São João, Usina Santa Lúcia, For-Plas, 

Sucorrico, Sonoco, Civesa, Rivera, Helptech, ABC Group do Brasil, Duraface, DNP 

Indústria e Navegação, Apti Alimentos, Archem Química, Federal Mogul e Logoplaste. 

Na região estendida de Araras, formada pelos municípios vizinhos, destaca-se a cidade 

de Rio Claro, sede de empresas como a Tubos e Conexões Tigre, Grupo Arcor - 

especializada na elaboração de alimentos, guloseimas, chocolates, biscoitos e sorvetes; 

Limeira, que sedia grandes empresas do ramo de autopeças; ZF Friedrichshafen, 

Piracicaba, que sedia empresas como a Caterpillar do Brasil, Grupo Cosan e a fábrica 

da Hyundai do Brasil. A região também concentra 60% da produção nacional de pisos 

e revestimentos, com destaque para Santa Gertrudes que é considerado o primeiro polo 

cerâmico do Brasil e, a produção nacional de semi-joias, para a cidade de Limeira.  
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Agregado a isso destaca-se a alta concentração de transportadoras, TRW Transportes 

e Danúbio Azul, e centros de distribuição como a DPA - Dairy Partners Americas, 

presentes na cidade de Araras/SP e região. 

 

1.1.8. INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE ARARAS  
 

A malha viária urbana conta com modernos sistemas que garantem fluidez de tráfego, 

facilitando o acesso ao município. Amplas avenidas, rotatórias e conjuntos de pontes 

sobre os ribeirões que cortam a zona urbana asseguram a integração de todas as 

regiões. 

 

O município possui 170 bairros distribuídos nas quatro regiões da zona urbana. A zona 

rural é servida por estradas municipais aos bairros como o Marimbondo, Elihu Hoot, São 

Bento, Cascata, Caio Prado, Loreto e Morro Grande. Serviços públicos essenciais como 

limpeza e a coleta de lixo domiciliar e hospitalar abrange toda a cidade. A coleta de 

entulho é realizada, gratuitamente, em 100% da cidade obedecendo a um cronograma 

estabelecido pelo poder público. 

 

 

Figura 5 - Foto Aérea da Região Central 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2018. 

 

Araras é um dos 223 municípios servidos pela Elektro Eletricidade S/A, sendo atendida 

pela a Regional de Rio Claro que tem 14 subestações e atende a mais de 216 mil 

unidades consumidoras na região. A energia distribuída no município atende usuários 

residências, indústrias e estabelecimentos comerciais ou de serviços e toda zona rural. 

 

https://www.araras.sp.gov.br/assets/img/content/infraestrutura2.jpg
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A energia distribuída no município atende usuários residenciais, industriais e 

estabelecimentos comerciais ou de serviços, além de toda zona rural. A alternativa 

energética disponível em Araras é o gás natural, disponibilizado pela Comgás S/A para 

várias indústrias. Rotineiramente nas usinas, o bagaço de cana-de-açúcar é 

reaproveitado dentro do processo industrial, como combustível nas caldeiras. Essa 

energia gerada supre as necessidades da usina e a excedente é comercializada para a 

concessionária local de energia. Nesta safra, a JOBioenergia, subsidiária da Usina 

Santa Lúcia, está comercializando aproximadamente 140 MWh por dia para a 

concessionária, energia equivalente ao abastecimento de cerca de 14.000 residências 

da cidade de Araras (Usina Santa Lúcia). 

 

Tabela 5 – Número de Ligações por Classe 

Classe Principal Número de ligações 

Residencial 38.039 

Industrial 958 

Comercial 3.505 

Rural 636 

Outros (Poder Público, Iluminação etc.) 346 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2018. 

 

O bagaço de cana é uma alternativa de geração de energia aliada à preservação 

ambiental, sendo considerada uma energia “limpa” por não ser originada a partir de 

combustível fóssil. No setor de comunicações, o parque industrial da cidade é servido 

por redes de fibra ótica.  

 

Toda a cidade é atendida por linhas telefônicas da Telefônica e da Net. Na cobertura 

das operadoras de telefonia móvel a Claro, Oi, Vivo, TIM e Transit (Telefonia Móvel 

Setor Corporativo) são opções à população. 

 

A cidade proporciona ao munícipe 100% de asfalto na zona urbana e 100% de água 

tratada e distribuída em 42.820 ligações domicílios, indústrias, comércios, 

estabelecimentos de serviço e instituições de diversos tipos. 

 

Na rede de esgoto, 100% do que é produzido no município é conduzido até Estação de 
Tratamento de Esgoto. Na estação, 80% do esgoto gerado é tratado com a remoção de 
70% da matéria orgânica. Este tratamento ocorre em duas etapas, o tratamento primário 
responsável pela remoção de sólidos brutos, sólidos grosseiros e materiais decantáveis. 
O tratamento secundário é biológico com reatores anaeróbicos de leito fluidizado, RALF. 
A Estação de Tratamento de Esgoto ocupa hoje uma área de 263,5 mil metros 
quadrados e está localiza na zona leste da cidade. 

 

Araras consome atualmente uma média de 970 milhões de litros de água por mês. São 
captados e tratados mensalmente um milhão e 500 mil m³ das represas Hermínio 
Ometto e Tambory, e do rio Mogi Guaçu. Com o término da nova represa, a João Ometto 
Sobrinho, com capacidade de armazenar oito milhões de metros cúbicos de água, a 
reserva de água do município irá dobrar. 

Figura 6 - Bacias Hidrográficas de Araras 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2014. 

 

Um aspecto importante, que aponta indiretamente para a demanda do ensino superior, 
é o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano1, que a cidade de Araras detém 0,781, 

em 2010, de acordo com o Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (2019). A 
dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice 
de 0,859, seguida de Renda, com índice de 0,763, e de Educação, com índice de 
0,728. Esse indicador é considerado bem acima de centenas de municípios brasileiros.  

 

1 IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano, uma medida importante concebida pela ONU 

(Organização das Nações Unidas) para avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de 

uma população. 
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Gráfico 2 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM - 1991/2000/2010 

 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2018. 

 

Tabela 6 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes 

 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,358 0,591 0,728 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 29,23 45,73 61,68 

% de 5 a 6 anos na escola 50,39 84,23 97,83 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 
Regular Seriado ou com fundamental completo 60,87 83,64 90,25 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 32,8 60,65 72,81 

% de 18 a 20 anos com médio completo 14,3 40,46 55,33 

IDHM Longevidade 0,751 0,832 0,859 

Esperança de vida ao nascer 70,03 74,91 76,55 

IDHM Renda 0,701 0,728 0,763 

Renda per capita 625,58 742,82 921,76 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2018. 

 

De acordo com a Revista Exame (2019), um estudo elaborado por consultoria privada, 
Urban Systems, ranqueou os melhores municípios brasileiros para receberem 
investimentos em negócios, mesmo em tempos de crise. Araras foi classificada como a 
53 melhor cidade do país para investimentos (com pontuação 8,29), ficando à frente de 
municípios importantes, bem como capitais, a saber: Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), 
Salvador (BA), Belém (PA), Manaus (AM) e Natal (RN). 

 



 

 

 

30 

Ainda quanto o estudo realizado se considerar apenas as cidades paulistas, Araras está 
dentre as 30 melhores. O município ganhou dez posições em relação ao mesmo estudo 
feito no ano passado e oito posições no ranking estadual. No ano passado a Exame 
havia colocado Araras como a 63 melhor cidade brasileira para se fazer negócios. 

 

Outro aspecto relevante quanto ao município de Araras refere-se à taxa de 
analfabetismo, de apenas 1,2% em Araras, além do alto índice de egressos do ensino 
médio, conforme demonstrado no gráfico 3 abaixo: 

 
 

Gráfico 3 – Número de Matrículas na Educação Básica (Pré-Escola, Fundamental e 

Médio) 

 

 

 
Fonte: Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE, 2019. 

 

No campo da educação, de acordo com dados do Censo de 2017, o município 

de Araras é composto por 27 (vinte e sete) instituição de educação infantil, sendo que 

07 (sete) delas são creches, 15 (quinze) escolas de Ensino Fundamental, 02 (dois) polos 

de Educação Integral e um Centro de Atendimento de Educação Especial – CAEE Etore 

Zuntini. Conforme a Diretoria de Ensino de Pirassununga, as 27 (vinte e sete) 

instituições que atendem à educação infantil, com 4.120 crianças matriculadas na 

creche e 3.507 na pré-escola. Conforme informações da Secretaria Municipal de 

Educação de Araras. Abaixo estão ilustradas essas informações: 

 

Tabela 7 – Escolas de Educação Infantil 

 

Escolas de Educação Infantil 

Número Nome Escola Município Creche Pré 

1 EMEIEF ANTONIO SEVERINO ARARAS 77 196 

2 EMEIEF CARLOS GIOVANI BOLLES ARARAS 132 295 

3 EMEI CATHARINA NONA ARARAS 386 0 

4 EMEIEF PROF EDUARDO LUZ SALMAZZO ARARAS 100 142 

5 EMEI PROFESSOR ODORICO BIASON ARARAS 223 0 
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6 EMEI PROFA GLAUCIA MARIA TEIXEIRA 
DE OLIVEIRA 

ARARAS 144 0 

7 EMEIEF PREFEITO HERMINIO OMETTO ARARAS 83 186 

8 EMEIEF IGNACIO ZURITA NETO ARARAS 90 204 

9 EMEIEF IVAN INACIO DE OLIVEIRA ZURITA ARARAS 04 24 

10 EMEIEF JOSE DANTE RODINI ARARAS 91 226 

11 EMEI PREFEITO JOSE PAULINO DE 
OLIVEIRA 

ARARAS 206 0 

12 EMEI LENY DE OLIVEIRA ZURITA ARARAS 237 0 

13 EMEIEF PROFA LIDIA MARIA BUZON 
CURTULO 

ARARAS 108 231 

14 EMEI PROFA LUCIANA DALTRO ARARAS 192 153 

15 CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LUIZ 
HENRIQUE BORELLI 

ARARAS 313 0 

16 EMEI PROFA LYDIA DE OLIVEIRA DEVITTE ARARAS 223 0 

17 EMEIEF DONA MANOELA LACERDA 
VERGUEIRO 

ARARAS 78 175 

18 EMEIEF PROFA MARIA DE LOURDES 
MATTAR 

ARARAS 143 190 

19 EMEIEF PROFA MARIA ZELIA PADOVANI M 
PEREIRA 

ARARAS 278 254 

20 EMEI PROFA MARYANGELA MARTINI ARARAS 150 0 

21 EMEIEF NELSON BOVO NETO ARARAS 76 136 

22 EMEIEF NOEMIA FABRICIO DOS SANTOS 
GATTO 

ARARAS 102 124 

23 EMEIEF PROF PAULO G BARBOSA ARARAS 122 344 

24 EMEI PROFESSOR PAULO ROLAND 
LORDELLO 

ARARAS 190 102 

25 EMEIEF PADRE PEDRO ANGELO LONGHI ARARAS 123 202 

26 EMEIEF DONA ROSA PADULA ZURITA ARARAS 79 206 

27 ESCOLA MUN DE ED INFANTIL DRA ZILDA 
ARNS NEUMANN 

ARARAS 170 117 

Fonte: Secretaria de Educação de Araras, 2018. 

Já o ensino fundamental conta com 17 escolas, disposta nos diversos bairros do 

município, atendem uma população total de estudantes de 5.965 alunos. 

Tabela 8 – Escolas de Educação Fundamental 

 

Escolas de Ensino Fundamental 

Número Nome Escola 
Anos Iniciais Anos Finais 

1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  

1 
E.E. CARLOTA 

FERNANDES DE 
SOUZA RODINI 

0 0 0 0 0 87 104 99 103 

2 
CEL JTO A EE 
DR CESARIO 

COIMBRA  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
E.E. SENADOR 

CESAR 
86 69 87 78 60 0 0 0 0 



 

 

 

32 

LACERDA DE 
VERGUEIRO  

4 
E.E. DOUTOR 

CESARIO 
COIMBRA  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
E.E. 

FRANCISCO 
GRAZIANO 

0 0 0 0 0 64 68 68 69 

6 
E.E. IGNACIO 

ZURITA JUNIOR 
0 0 0 0 0 139 104 162 135 

7 

E.E. 
PROFESSORA 

JOANITA 
KAMMER 
MARTINS 
PEREIRA  

0 87 103 81 103 0 0 0 0 

8 
E.E. JOSE 
OMETTO 

21 21 32 20 24 52 47 39 55 

9 

E.E. 
PROFESSORA 

JUDITH 
FERRAO 
LEGASPE  

0 0 0 0 0 161 170 132 140 

10 

E.E. CORONEL 
JUSTINIANO 

WHITAKER DE 
OLIVEIRA  

104 79 87 81 86 0 0 0 0 

11 
E.E. LIONS 

CLUBE 
118 118 116 114 102 0 0 0 0 

12 

E.E. 
PROFESSORA 
MARIA ROSA 

NUCCI 
PACIFICO 
HOMEM  

0 0 0 0 0 132 130 107 104 

13 
E.E. DOUTOR 
MAXIMILIANO 

BARUTO  
0 0 0 0 0 52 96 91 79 

14 
E.E. OSCAR 

ALVES JANEIRO 
PROFESSOR 

22 60 58 56 45 69 67 70 71 

15 

E.E. 
PROFESSOR 

VICENTE 
CASALE 

PADOVANI  

41 32 55 37 40 0 0 0 0 

16 

E.E. 
PROFESSOR 

VICENTE 
FERREIRA DOS 

SANTOS  

0 0 0 0 0 50 86 88 62 
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17 

E.E. 
PROFESSORA 

YOLANDA 
SALLES 

CABIANCA  

0 0 0 0 0 62 72 96 60 

Fonte: Secretaria de Educação de Araras, 2018. 

O ensino médio é atendido por 08 (oito) escolas com um total de 3.384 alunos.  

Tabela 9 – Escolas de Educação Médio 

 

Escolas de Ensino Médio 
Número Nome Escola 1ª Serie 2ª Serie 3ª Serie 

1 
E.E. CARLOTA FERNANDES DE 

SOUZA RODINI 
121 97 96 

2 E.E. DOUTOR CESARIO COIMBRA  300 283 324 

3 E.E. FRANCISCO GRAZIANO 131 96 93 

4 
E.E. PROFESSORA JUDITH 

FERRAO LEGASPE  
281 218 223 

5 
E.E. PROFESSORA MARIA ROSA 

NUCCI PACIFICO HOMEM 
118 98 91 

6 
E.E. DOUTOR MAXIMILIANO 

BARUTO 
101 61 65 

7 
E.E. PROFESSOR VICENTE 

FERREIRA DOS SANTOS 
109 103 134 

8 
E.E. PROFESSORA YOLANDA 

SALLES CABIANCA 
88 87 66 

Fonte: Secretaria de Educação de Araras, 2018. 

 

Por fim, ensino superior é atendido por 05 (cinco) instituições de ensino superior, a 

saber:  

Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR; Centro Universitário 

da Fundação Hermínio Ometto - FHO; FATEC - Faculdade de Tecnologia de Araras; 

Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras – SLMandic - Araras; UFSCar – 

Universidade Federal de São Carlos – Campus Araras e a Faculdade Municipal de 

Ensino Superior de Araras. 

 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR tem a concepção do 

meio ambiente em sua totalidade. Considera a interdependência entre o meio natural, o 

socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade, isto é, entende que o 

desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente com suas múltiplas 

e complexas relações, envolve aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, 

sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Incentiva a participação individual e 

coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 

entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício 

da cidadania.  

 

Quanto às políticas municipais relacionadas ao meio ambiente, Araras participa do 

projeto ambiental “Município VerdeAzul". Somente nos últimos sete anos, a cidade subiu 

302 posições - em 2009 ocupava a 424º posição; e em 2015 a posição de 122° no total 
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de 616 municípios 

(http://www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/files/2011/11/Ranking_2015-

Cadastrados_16_05.pdf), tendo como meta atingir acima de 80 pontos para receber a 

certificação de “Município VerdeAzul”. 

 

O “Certificado Município VerdeAzul” é concedido aos municípios que atingem a nota 

superior a 80 (oitenta) pontos. Este Certificado reconhece a boa gestão ambiental 

municipal e garante à prefeitura premiada prioridade na captação de recursos do Fundo 

Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (FECOP). 

 

Figura 7 – Selo Município Verde Azul 

 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2015. 

 

As 10 diretivas onde os municípios concentram seus esforços para desenvolvimento da 

agenda ambiental e suas características fundamentais são:  

I. Esgoto Tratado - ampliar os índices de coleta, transporte, tratamento e 

disposição, de forma adequada, dos esgotos urbanos  

II. Resíduos Sólidos - fortalecer a gestão dos resíduos sólidos domiciliares e da 

construção civil, de programas ou ações de coleta seletiva e da responsabilidade 

pós-consumo;  

III. Biodiversidade - proteger e/ou recuperar áreas estratégicas para a manutenção 

da biota;  

IV. Arborização Urbana - incrementar a gestão do meio ambiente urbano por meio 

do planejamento e definição de prioridades para a arborização urbana;  

V. Educação Ambiental - implementar a educação ambiental no âmbito formal e 

informal em três eixos: formação, capacitação e mobilização da comunidade;  

VI. Cidade Sustentável - estimular o uso racional dos recursos naturais;  

VII. Gestão das Águas - fortalecer a gestão municipal sobre a qualidade da água 

para abastecimento público;  

VIII. Qualidade do Ar - implementar atividades e participar de iniciativas que 

contribuam para a manutenção ou melhoria da qualidade do ar e do controle da 

emissão excedente de gases de efeito estufa;  

IX. Estrutura Ambiental - estimular o fortalecimento das secretarias, departamentos 

e diretorias de meio ambiente;  

X. Conselho Ambiental - estimular o funcionamento regular dos Conselhos 

Municipais de Meio Ambiente. 

 

http://www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/files/2011/11/Ranking_2015-Cadastrados_16_05.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/files/2011/11/Ranking_2015-Cadastrados_16_05.pdf
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O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR contribui para a que 

as diretivas apresentadas sejam parte do crescimento pessoal de discentes e docentes, 

realizando trabalho de conscientização e campanhas junto à comunidade acadêmica e 

munícipes. 

 

Na esfera cultural, em consonância com a visão do Centro Universitário de Araras 

“Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, a cidade de Araras apresenta grande preocupação 

com aspectos de desenvolvimento cultural e educacional. Desta forma, através das 

secretarias municipais de Ação Cultural e Cidadania, Educação e Esportes e Lazer, 

desenvolve várias atividades e eventos culturais e educacionais na cidade, incentivando 

o crescimento e amadurecimento intelectual e de cidadania dos munícipes. 

 

Diversos festivais de música, salões de arte, como o SAAP – Salão Ararense de Artes 

Plásticas e feiras, como a Feira do Estudante, da qual o Centro Universitário de Araras 

“Dr. Edmundo Ulson” – UNAR participa junto à prefeitura, são promovidos nos eventos 

urbanos culturais, esportivos e de bem-estar, tais como o Centro Cultural de Araras 

“Leny de Oliveira Zurita”, a Casa da Cultura, o Centro de Artes e Esportes Unificados 

(CEU), o Lago Municipal “Fábio da Silva Prado” e Ginásio de Esporte “Nelson Ruegger”. 

 

Figura 8 – Festival Cultural de Araras – SAAP 

 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2018. 

 

A vida cultural do município não se dá somente por eventos e festividades pontuais, 

esses equipamentos são utilizados também como fomentadores de desenvolvimento 

cultural e esportivos ao se tornarem espaço de aulas e oficinas para a população. 

 

Além das ações do próprio município, o Teatro Estadual de Araras “Maestro Francisco 

Paulo Russo”, cujo prédio é projeto de Oscar Niemeyer e uma obra de arte por si, coloca 

a cidade na agenda de grandes produções, sendo gerido pela APAA – Associação 

Paulista dos Amigos da Arte - em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e 

sua Secretaria de Cultura.  

 
Trata-se de um teatro de porte médio elaborado dentro da técnica mais 
apurada. Para isso organizamos nossa equipe: Hélio Penteado, Hélio 
Pasta e eu na arquitetura; Promon nos problemas estruturais; 
Nepomuceno na acústica, Mingrone na luminotécnica; Ripper na 
cenotécnica; Luís Fernando na ventilação e ar-condicionado; e Afonso 
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Assumpção no controle diário dos problemas arquitetônicos da 
construção (...) O teatro está pronto. Como arquitetura é simples e 
econômico, evitando grandes painéis de vidro, como suas funções 
internas sugeriam. Somente na cobertura e na marquise de entrada 
nos permitimos maior liberdade. A liberdade e a invenção arquitetural 
a nosso ver indispensáveis. 

 Oscar Niemeyer 

 

Os eventos e programação do teatro podem ser acessadas em 
http://teatroestadualdeararas.org.br/index.php/historico/  

 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO SINTÉTICA DO CURSO 

 
2.1 NOME DO CURSO 

 
Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia 
 
2.2 NOME DA MANTIDA 

 
Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR  
Código MEC: 0125 
 
2.3 ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

2.3.1 SEDE 
 
Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, 100, Parque Santa Cândida, CEP nº. 13.603-112, 
município de Araras no Estado de São Paulo. 
 

2.3.2 POLOS 
Não se aplica 
 

2.4 JUSTIFICATIVA PARA A CRIAÇÃO E EXISTÊNCIA DO CURSO 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia no município de Araras, tornou-se um 

marco na Educação Superior desta modalidade na região, uma vez que o Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, foi o pioneiro na abertura deste 

curso, no primeiro semestre do ano de 2018, na perspectiva de promover a qualificação 

profissional, para atender a demanda do grande fluxo de colaboradores sem formação 

profissional no setor de alimentos e bebidas e  tendo em vista as necessidades regionais 

e sua expressividade, na hotelaria, eventos, restaurantes e similares, lazer, turismo de 

negócios e rural. 

De acordo com o Plano de Diretor de Turismo de Araras no Biênio 2015 – 2017, 

realizado pela Prefeitura de Araras com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Geração de Empregos e Renda e a Coordenadoria de Turismo apresentou 

documento norteador com vistas ao planejamento para a efetividade da execução do 

turismo no município, expondo um estudo de diagnóstico e diretrizes para o 

desenvolvimento deste setor, que em consonância advém a gastronomia, para 

atendimento das necessidades de bens de consumo, baseados no SISTUR – Sistema 

http://teatroestadualdeararas.org.br/index.php/historico/
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de turismo, considerado como um conjunto de procedimentos, doutrinas, princípios 

logicamente ordenados e coesos com a intenção de justificar a oferta turística.  

Disponível em: <https://www.araras.sp.gov.br/turismo/plano> Acesso em 18 de abril de 

2022.  

Nesta fase do diagnóstico, foram inventariados a presença ativa de 15 meios de 

hospedagem, divididos em 09 hotéis, 03 pousadas, 1 flat, 1 hospedagem familiar e 1 

hospedagem conventual, resultando em 989 leitos e 437 unidades habitacionais. 

Além disso, nas proximidades centrais da cidade, dos centros turísticos e na zona rural, 

foram inventariados ao todo 127 estabelecimentos do setor alimentício além de cafés e 

empórios, porém com baixa representatividade, demonstrando a necessidade de 

discutir sobre futuros investimentos aos empreendedores uma vez que a cidade em sua 

origem é movida pelo setor cafeeiro. 

Foram inventariados, também, 15 eventos consolidados no calendário anual que 

vislumbra os saberes da culinária ofertando alimentação, bebidas e disseminação da 

cultura social. Entre eles: Cortejo das Aguas de Oxalá, Festa em Louvor a São José, 

Salão Ararense de Artes Plásticas “Antônio Rodini” – Acadêmico, Corrida 24 de Março, 

Aniversário “Sinistro Moto Clube”, Encontro de Autos Antigos de Araras, Festas das 

Árvores, Arraial na Praça, Aerofest Araras, Festa Junina da Usina São João, Concerto 

de Final de Semestre – Escola de Música Municipal “ Carlos Viganó”, Arraial Gospel de 

Araras, Festa Julina da Cascata, Festival do Café e Chocolate, Salão Nacional de 

Fotografia “Pérsio Galembeck”, Romaria dos Cavaleiros Nossa Senhora Aparecida, 

Festa do Peão de Araras, Comemoração da Fundação de Araras, Aniversário “Unificado 

Moto Clube”, Corrida Independência, Salão Ararense de Artes Plásticas “Antônio 

Rodini”/ Contemporâneo, Feira das Nações, Costela Fogo de Chão, Dia da Consciência 

Negra, Concerto Especial da Cooperativa de Música “Maestro Francisco Paulo Russo”, 

Festa de Natal e Exposição de Orquídeas.  

Assim podemos demonstrar que a gastronomia e o turismo têm obtido um grande lugar 

de destaque, por serem duas economias diferentes, mas que de certa forma estão 

agregadas, pois uma torna-se reflexo da outra. Nas últimas décadas, o Brasil se 

destacou internacionalmente devido a diversidade cultural, étnica, matérias primas 

específicas e peculiares, a comida brasileira está se tornando um novo atrativo turístico 

com forte preservação da identidade gastronômica. 

A gastronomia como um produto, ou mesmo um atrativo turístico de determinada região 

ou cidade, torna-se amplamente importante e interessante para os desafios, pois 

organiza o processo da cadeia produtiva o melhor apelo ao atendimento, gera desafios, 

oportunidades, fomenta a criatividade, o estudo do meio, promove a qualificação 

profissional e a melhor aproveitamento da qualidade da matéria prima, diversificando 

formas de turismo voltadas para as características gastronômicas de cada região. 

O município de Araras e a região onde está inserido tendem a consolidar sistemas em 

agronegócios, indústrias metalúrgicas, fomentando o mercado financeiro receptivo de 

investidores, negociantes, fornecedores entre outros. Portanto, os cursos de graduação 

do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR têm como perspectiva 

futura a construção de uma linha de formação envolvendo a alimentação fora do lar, em 

função dos bens e serviços inerentes à economia. 

https://www.araras.sp.gov.br/turismo/plano
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Dessa forma, é necessário enfatizar o quanto o município está vinculado ao Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, e ao Curso Superior de 

Tecnologia em Gastronomia, na medida em que o mesmo, além de gerador de 

empregos tem papel fundamental na geração de educação e cultura, abastecendo o 

mercado de trabalho na região.  

 
 
2.5 CAMPO DE ATUAÇÃO 

 

O curso pretende formar profissionais polivalentes que atendam às exigências 

requeridas pelo mercado de trabalho, de forma empreendedora e inovadora nos setores 

de alimentos e bebidas. Assim o discente receberá uma formação ampla, sobre as 

competências gerais e especificas da área gastronômica, permitindo acompanhar a 

transformação da gastronomia na produção de serviços e atendimento no que se refere 

à alimentação. 

O egresso está diretamente em consonância com o conhecimento da área de 

Gastronomia permitindo a atuação voltada para os hábitos alimentares das pessoas nos 

âmbitos cultural e social por meio de procedimentos básicos na elaboração de pratos 

típicos regionais e internacionais, além da compreensão e execução de todas as etapas 

de processamento de alimentos, bem como o manejo do descarte dos resíduos e o 

aproveitamento alimentar na esfera sócio ambiental, no viés da sustentabilidade.  

Os profissionais de gastronomia podem atuar em diversos setores da área de 

alimentação como Centros Gastronômicos, Embaixadas e Consulado; Empresas de 

Hospedagem, Recreação e Lazer; Padarias; Confeitarias; Restaurantes Comerciais, 

Institucionais e Industriais, Bares, Catering, Buffet; Hospitais e Spas; Parques 

Temáticos, Aquáticos e Cruzeiros Marítimos; Cozinhas Industriais; Avanços 

Tecnológicos nas Cozinhas Científicas; Consultoria e Assessoria; Instituições de Ensino 

Mediante Legislação Vigente. Oportunizando todos esses setores no âmbito nacional e 

internacional. 

 
 

 
2.6 ATOS LEGAIS DO CURSO 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia foi autorizado pela Portaria MEC nº. 

41/2017 de 06/04/2017. 

 
Fonte de consulta: http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-
cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTI1 
 

2.7 NÚMERO DE VAGAS  

 
De acordo com a Portaria Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – 
UNAR nº 41/2017, publicada em 06/04/2017, o Curso Superior de Tecnologia em 
Gastronomia possui 80 (oitenta) vagas autorizadas. 
 
 

http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTI1
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTI1
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2.8 FORMAS DE ACESSO AO CURSO  

 
A forma de ingresso no Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – 
UNAR está formalizado em consonância com a Constituição Federal de 1988, pelo os 
Pareceres CNE/CP nº 95/98 e de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB, conforme seu artigo 44, inciso II, a saber: 
 
 

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e 
programas: [...] 
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o Ensino 
Médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo 
seletivo. 

 
Diante do exposto, o discente poderá ingressar nos cursos ofertados pelo Centro 
Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR por meio de: 
 

• Vestibular: a todo início de turma, conforme edital, o Centro Universitário 
de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR oferta de forma programada 
vestibulares agendados, conforme disponibilidade do candidato, ou unificados, 
que são agendados em data e horário específico. O vestibular é composto por 
prova de múltipla escolha que busca mensurar o domínio de competências, 
habilidades e conhecimentos gerais do candidato e uma redação com tema 
dissertativo. 

• Transferência Externa: consiste, como o próprio nome indica, na 
transferência de alunos, matriculados ou trancados, de outras instituições 
de ensino, cujo curso esteja de acordo com a legislação educacional 
sendo autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, 
para os cursos ofertados pelo Centro Universitário de Araras “Dr. 
Edmundo Ulson” – UNAR. Este processo está condicionado à existência de 
vagas, em caso de o número de candidatos ser superior às vagas ofertadas a 
instituição realizará um processo seletivo, vestibular. 

• Portador de Diploma de Nível Superior: caso o candidato já tenha uma 
formação superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), este está 
isento da realização do processo seletivo, vestibular, visto estar apto a 
ocupar uma vaga nos cursos ofertados pelo Centro Universitário de Araras 
“Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, de acordo com a análise de sua documentação 
pela coordenação de curso. 

• Programa Universidade para Todos – ProUni: programa do Governo Federal, 
que permite o ingresso de alunos de baixa renda em instituições particulares de 
todo o Brasil devidamente credenciadas pelo Ministério da Educação – MEC, 
com bolsas integrais ou parciais, conforme oferta do curso. 

• Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM: consiste em avaliação realizada pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que 
permite ao candidato por meio de sua pontuação, fruto da avaliação de 
competências e habilidades, ingressar em instituições de ensino superior. 

 

2.9 CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO – CPC – E CONCEITO DE CURSO – CC 
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O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário de Araras 
“Dr. Edmundo Ulson” – UNAR ainda não possui Conceito Preliminar de Curso e 
Conceito de Curso – CC. 
 
2.10 PROTOCOLOS DE COMPROMISSO, TERMOS DE SANEAMENTO DE 

DEFICIÊNCIAS, MEDIDAS CAUTELARES E TERMO DE SUPERVISÃO 
 

Não há Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiências, Medidas 
Cautelares ou Termo de Supervisão para o curso. 
  
 
2.11 TURNOS DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia funciona no período noturno. 
 
 

2.12 CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO (EM HORAS E EM HORAS/AULA) 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia tem carga horária total de 1.900 (Uma 

mil e novecentas) horas, distribuídas em 1.700 (Uma mil e setecentas) horas de 

atividades teórico-práticas e 200 (duzentas) horas de Atividades Complementares.  

A disciplina de LIBRAS é ofertada de maneira optativa aos alunos do curso, em 

atendimento ao decreto nº. 5626 de 22 de dezembro de 2005. 

 

 

2.13 TEMPO MÍNIMO E MÁXIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO 
 

O tempo mínimo para a integralização do curso é de 5 (cinco) semestres e o máximo de 
07 (sete) semestres. 
 
 
2.14 IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO 
 

O Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. 
Edmundo Ulson” – UNAR está sob a coordenação de Douglas Martins de Oliveira. 
 

2.16 PERFIL DA COORDENAÇÃO DO CURSO 
 

Possui graduação em Gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi - UAM. São 

Paulo - SP (2008), graduado em Pedagogia pela Universidade Anhembi Morumbi - 

UAM. São Paulo - SP (2020), pós-graduação em Metodologias de Ensino na Educação 

Superior Centro Universitário Internacional - UNINTER. Curitiba - PR (2012) e mestrado 

em Educação Sócio Comunitária pelo Centro Universitário Salesiano São Paulo - 

UNISAL. Americana - SP (2016). Atualmente é coordenador e professor de graduação 

em Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR. Araras 

- SP, professor de Graduação em Gastronomia da Universidade de Sorocaba - UNISO. 

Sorocaba - SP, empresário sócio proprietário da Padaria de Fermentação Natural - 

RUSTIEK no município de Holambra - SP, idealizador do Projeto Social Mão na Massa 

Confeitaria e Panificação (2013 a 2018) na ONG Lar Feliz Jaguariúna atuando como 

membro de idealização e execução do ensino e aprendizagem como professor para 

crianças, jovens e familiares na promoção de revinculação familiar. 

 
Tabela 10 – Dados Básicos da Coordenação do Curso 
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Coordenação Titulação Regime 
Trabalho 

Link Lattes 

Douglas Martins de 
Oliveira 

Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/5063195510144574 
 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

 
2.17 COMPOSIÇÃO, TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E PERMANÊNCIA SEM 

INTERRUPÇÃO DOS INTEGRANTES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - 

NDE 
 

O Núcleo Docente Estruturante - NDE do Curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia é composto por 5 (cinco) docentes, 100% deles possui titulação acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e todos são contratados em 

regime de trabalho de tempo parcial ou integral. O tempo médio de permanência no 

NDE, sem interrupção, é de 3,5 (três e meio) anos. 

Tabela 11 – Dados dos Docentes do Núcleo Docente Estruturante - NDE 

Docente Titulação Regime 
Trabalho 

Link Lattes 

NATALY MARIA VIVA DE TOLEDO Doutora Parcial http://lattes.cnpq.br/9834397695213238 

DOUGLAS MARTINS DE OLIVEIRA  Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/5063195510144574 

JAQUELINE NASCIMENTO MOREIRA Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/7545267078851782 

SILVIA TUYAMA Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/2979364150053374 

SEBASTIÃO DONIZETI BAZON Mestre Integral  http://lattes.cnpq.br/3228950089945226 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019 

 

2.18TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DO CORPO DOCENTE NO CURSO 
 

O tempo médio de permanência do corpo docente no Curso Superior de 

Tecnologia em Gastronomia é de 3,5 (três e meio) anos. 

 

Tabela 12 – Informações do Tempo Médio de Permanência no Curso 

Docente Titulação Tempo de 
Permanência no 

curso (anos) 
DOUGLAS MARTINS DE OLIVEIRA  Mestre 04 

GABRIELA FERNANDA DIAS VICENTE Especialista 03 

HELDER HENRIQUE JACOVETTI GASPEROTO Mestre 04 

JAQUELINE NASCIMENTO MOREIRA Mestre 02 

NATALY MARIA VIVA DE TOLEDO Doutora 04 

RAQUEL POIATTI FACTOR Especialista 04 

RITA DE CÁSSIA CAMPOS GALO Especialista 03 

ROBSON JOVETTA Especialista 04 

SEBASTIÃO DONIZETI BAZON Mestre 04 

SILVIA SATIE TUYAMA Mestre 03 

VERA LUCIA MASSONI XAVIER DA SILVA Doutora 04 

WLAMIR JOSÉ PASCHOALINO Mestre 04 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

http://lattes.cnpq.br/5063195510144574
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2.19 DISCIPLINAS OFERTADAS NO CURSO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

O curso não possui disciplinas ofertadas em língua estrangeira 
 
 

2.20 RELAÇÃO DE CONVÊNIOS VIGENTES DO CURSO COM OUTRAS 

INSTITUIÇÕES 
 

O Centro Universitário de Arars Dr. Edmundo Ulson” – UNAR possui convênio com 

entidades públicas e privadas, possibilitando ao discente campo para a realização de 

estágio e oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Além das entidades 

profissionais o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR possui 

convênios e parcerias com instituições de ensino superior, públicas e privadas, o que 

permite a integração acadêmica entre as instituições e o corpo discente. 

Abaixo apresentam-se, por categoria, os convênios e parcerias firmados: 

Tabela 13 – Convênios Estabelecidos com Entidades Estaduais  

Convênios Estaduais 
Entidade Cidade Estado 

Secretaria de Estado da Educação e 
Gerência de Contratos e Convênios 

Vitória ES 

Secretaria de Estado de Educação – SEE/MG Belo Horizonte MG 

Diretoria de Ensino – Região de Americana Americana SP 

Secretaria de Estado da Educação – SED Campo Grande MS 

Diretoria de Ensino – Região de 
Fernandópolis 

Fernandópolis SP 

Secretaria de Estado do Paraná Curitiba PR 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

 

Tabela 14 – Convênios Estabelecidos com Entidades Municipais  

Convênios Municipais 
Entidade Cidade Estado 

Prefeitura Municipal de Americana Americana SP 

Prefeitura Municipal de Araraquara Araraquara SP 

Prefeitura Municipal de Assis Assis SP 

Prefeitura Municipal de Catanduva Catanduva SP 

Prefeitura Municipal de Casa Branca Casa Branca SP 

Prefeitura Municipal de Fernandópolis Fernandópolis SP 

Prefeitura Municipal de Ibirarema Ibirarema SP 

Prefeitura Municipal de Indaiatuba Indaiatuba SP 

Prefeitura Municipal de Itupeva Itupeva SP 

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Itaquaquecetuba SP 

Prefeitura Municipal de Leme Leme SP 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba Pindamonhangaba SP 

Prefeitura Municipal Presidente Prudente Presidente Prudente SP 
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Ribeirão Preto SP 

Prefeitura Municipal São Carlos São Carlos SP 

SEDU- Secretaria de Educação Sorocaba Sorocaba SP 

Prefeitura Municipal de Itaguaçu Itaguaçu ES 

Prefeitura Municipal de Vila Velha Vila Velha ES 

Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas Carmópolis de Minas MG 

Prefeitura Municipal de Diamantina Diamantina MG 

Prefeitura Municipal de São Sebastião do 
Paraíso 

São Sebastião do 
Paraíso 

MG 

Prefeitura Municipal Uberlândia Uberlândia MG 

Prefeitura Municipal de Curitiba  Curitiba PR 

CIUNEM -  Francisco Beltrão PR 

Prefeitura Municipal de Londrina Londrina PR 

Prefeitura Municipal de Pato Branco Pato Branco PR 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa Ponta Grossa PR 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

Tabela 15 – Convênios Estabelecidos com Entidades Educacionais Privadas 

Convênios Privados 

Entidade Cidade Estado 

CIEE – Centro de Integração Empresa – Escola Porto Alegre RS 

Instituto PROE – Programa de Orientação ao Estudante Maringá PR 

IEL – Instituto Euvaldo Lodi Recife PE 

CIDE – Capacitação Inserção e Desenvolvimento Salvador BA 

CIEE – Centro de Integração Empresa – Escola Vitória ES 

IEL – Instituto Euvaldo Lodi Goiânia GO 

IEL – Instituto Euvaldo Lodi Cuiabá MT 

IEL – Instituto Euvaldo Lodi Vitória ES 

IFPD - FERCOMERCIO PR Curitiba PR 

IEL – Instituto Euvaldo Lodi Recife PE 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

Tabela 16 – Convênios Estabelecidos com Instituições Públicas 

Instituições Públicas 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 

Tribunal Regional Eleitoral 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE 

Diretoria de Ensino da Região de Santo Anastácio 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

Tabela 17 – Convênios Estabelecidos com Empresas Privadas 
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Empresas Privadas 

Nestlé Brasil – LTDA 

MG Empreiteira e Construtora – LTDA 

ACIA - Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras 

DPA - Dairy Partners Americas 

Caterpillar Brasil – LTDA 

Iochpe Maxion – S.A. 

Banco Santander Brasil – S.A.  

Plannus Incorporadora 

Geverson Rodrigo Anastácio 

AS Engenharia e Arquitetura – LTDA 

MP Construções – LTDA 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

Tabela 18 – Convênios Estabelecidos com Instituições de Ensino 

Instituições de Ensino 

Universidade Federal de São Carlos 

Universidade Estadual de Campinas 

Faculdade São Leopoldo Mandic            

Universidade de São Paulo 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

 

 

3. DIMENSÃO 1 - ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

3.1 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

3.1.1 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ENSINO 

 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR possui convênio 

com entidades públicas e privadas, possibilitando ao discente campo para a realização 

de estágio e oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Além das entidades 

profissionais o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR possui 

convênios e parcerias com instituições de ensino superior, públicas e privadas, o que 

permite a integração acadêmica entre as instituições e o corpo discente. 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR ao definir os termos 

da sua política para o ensino toma como ponto de partida a compreensão de que a 

educação superior se insere em um contexto multifacetário, marcado por 

transformações econômicas, sociais e culturais.  
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À luz desse entendimento e das orientações formuladas pela política educacional 

brasileira, o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR elegeu 

como sua função primeira empreender um processo educativo que contribua para o 

pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Dessa forma, o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR adota 

como referencial pedagógico a prática da “educação ao longo de toda a vida”, conforme 

apresentada pela UNESCO no Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação 

para o Século XXI.  

Com base neste referencial, a educação tem como objetivo proporcionar ao indivíduo 

um conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si mesmos, capacitando-o para 

o exercício cidadão e profissional em tempos de mudanças.  

A educação deve proporcionar, de forma eficaz, cada vez mais, saberes e saber-fazer 

evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do 

futuro. Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar as referências que 

impeçam as pessoas de ficar submergidas nas ondas de informações, mais ou menos 

efêmeras, que invadem os espaços públicos e privados e as levem a orientar-se para 

projetos de desenvolvimento individuais e coletivos. À educação cabe fornecer, de 

algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo 

tempo, a bússola que permita navegar através dele. 

A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de 04 (quatro) 

aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento: 

• “Aprender a conhecer” significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos que 

nos ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos 

saberes de nossa época. A iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá 

acesso, desde o início da vida humana a não-aceitação de qualquer resposta 

sem fundamentação racional e/ou de qualquer certeza que esteja em 

contradição com os fatos; 

• “Aprender a fazer” é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também significa 

criar algo novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que venha 

a exercer uma profissão em conformidade com suas predisposições interiores; 

• “Aprender a viver juntos” significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que 

regulamentam as relações entre os seres que compõem uma coletividade. 

Porém, essas normas devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas 

interiormente por cada ser, e não sofridas como imposições exteriores. “Viver 

junto” não quer dizer simplesmente tolerar o outro com suas diferenças embora 

permanecendo convencido da justeza absoluta das próprias posições;  

• “Aprender a ser” implica em aprender que a palavra “existir” significa descobrir 

os próprios condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a 

vida individual e social.  
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A política de ensino do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – 

UNAR, focada nessas premissas norteadoras, tem como objetivos: 

• Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso possa vir 

a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de 

produção do conhecimento; 

• Estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno; 

• Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente acadêmico, inclusive as que se referirem à 

experiência profissional; 

• Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a iniciação científica 

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de 

extensão; 

• Estabelecer mecanismos de avaliações periódicas, que sirvam para informar a 

docentes e a discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas; 

• Acompanhar os egressos, como forma de avaliar a qualidade desses cursos 

oferecidos pelo Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – 

UNAR. 

 

3.1.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA E EXTENSÃO 
 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR desenvolve 

atividades de extensão visando promover a sua articulação com a sociedade, 

transferindo para esta os conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e 

iniciação científica; e captando as demandas sociais para orientar a produção e o 

desenvolvimento de novos conhecimentos. 

A extensão é entendida como um princípio educativo, cultural e científico, que articula o 

ensino e a iniciação científica de forma indissociável e viabiliza uma relação 

transformadora entre a instituição de ensino e a sociedade. A oferta e inscrição aos 

cursos de extensão ocorre por meio do sítio eletrônico: 

https://www.unar.edu.br/extensaogratuito. 

A extensão, como processo educativo, dirige-se à comunidade, abrangendo cursos e 

serviços, beneficiando-a das conquistas resultantes do trabalho científico desenvolvido 

no Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR. 

São objetivos da política de extensão do Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” – UNAR:  

• Reafirmar a extensão como processo acadêmico definido e efetivado em função 

das exigências da realidade na formação do aluno, na qualificação do professor 

e no intercâmbio com a sociedade, o que implica relações multi, inter ou 

transdisciplinares e interprofissionais; 

https://www.unar.edu.br/extensaogratuito
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• Priorizar as práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais 

relacionadas com a área de educação, saúde e habitação, geração de emprego 

e ampliação da renda; 

• Enfatizar a utilização da tecnologia disponível para ampliar a oferta de 

oportunidades e melhorar a qualidade da educação; 

• Valorizar os programas de extensão interinstitucionais sob a forma de 

consórcios, redes ou parcerias, e as atividades voltadas para o intercâmbio e 

para a solidariedade nacional e internacional; 

• Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 

conhecimentos, apoiando a produção acadêmica; 

• Viabilizar a prestação de serviços como produto de interesse acadêmico, 

científico, filosófico, tecnológico e artístico do ensino, iniciação científica e 

extensão.  

A política de extensão se pauta numa perspectiva curricular renovadora, de modo a 

contribuir para a vitalidade do processo acadêmico. As ações residem no 

estabelecimento de um diálogo permanente e articulado com a sociedade, para 

possibilitar que indivíduos se apropriem de conhecimentos especializados, serviços e 

técnicas produzidos intramuros, visando à melhoria das condições da qualidade de vida 

da população. 

A política de extensão se consolida como uma importante interface do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO extramuros, estabelecendo a indissociabilidade do tripé ensino, 

iniciação científica e extensão, reafirmando, esta, como relevante socialmente e com 

ênfase no processo acadêmico formativo dos estudantes do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO. 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR oferece cursos de 

extensão e têm como expectativa integrar o ensino e a extensão com os interesses da 

sociedade, suas demandas e necessidades, estabelecendo mecanismos que 

correlacionem o saber acadêmico e o saber popular de forma articulada. 

O incentivo à pesquisa no Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – 
UNAR, ocorre por manutenção e divulgação de seus 02 (duas) revistas científicas, 
elencadas abaixo, ferramentas que possibilitam ao corpo discente e docente, além da 
comunidade acadêmica externa, pesquisadores vinculados à instituição e de outras 
entidades ou faculdade, a publicação de seus trabalhos. Acrescido a isso essas revistas 
auxiliam à comunidade no acesso à informação e conhecimento.  

Tabela 19 – Revistas Científicas 
 

Nome ISSN N. de 
Volumes 

Publicados 

Link 

Revista 
Científica 

1982-4920 18 http://revistaunar.com.br/cientifica/  

Revista Jurídica 1983-5019 18 http://revistaunar.com.br/juridica/    

http://revistaunar.com.br/cientifica/
http://revistaunar.com.br/juridica/
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Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

Outra forma de incentivar a iniciação científica consiste no congresso científico 
(https://www.unar.edu.br/congressocientifico) que acontece anualmente nas 
dependências da IES com o objetivo fomentar a produção científica, aproximar a 
comunidade à vida acadêmica, reforçando o papel social do Centro Universitário de 
Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR na comunidade na qual está inserida. Desta 
forma, oportuniza a difusão de conhecimento entre profissionais de instituições públicas 
e privadas que atuam com ensino, iniciação científica e extensão. Favorece a ampliação 
das experiências acadêmicas para estudantes do ensino médio e técnico, da graduação 
e pós-graduação, à medida que apresenta os avanços científicos e tecnológicos em 
diferentes áreas, possibilidade de formação de grupos de trabalho, bem como debates 
sobre temas emergentes em iniciação científica e inovação. O congresso científico 
envolve toda comunidade acadêmica e se consagra por sua trajetória de uma década 
que, progressivamente, contribui para a produção e divulgação do conhecimento 
científico. 

3.1.3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 
 
A educação deve proporcionar, de forma eficaz, cada vez mais, saberes e saber-fazer 
evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do 
futuro. Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar as referências que 
impeçam as pessoas de ficar submergidas nas ondas de informações, mais ou menos 
efêmeras, que invadem os espaços públicos e privados e as levem a orientar-se para 
projetos de desenvolvimento individuais e coletivos. À educação cabe fornecer, de 
algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo 
tempo, a bússola que permita navegar através dele. 
Desta forma, a elaboração deste projeto pedagógico levou em consideração, além do 
Catálogo Nacional de Cursos Superiores, que estabelece as Diretrizes Curriculares para 
o Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia, os nortes fixados no PDI e PPI. 
Compreendemos que o Projeto Pedagógico representa muito mais do um documento 
estruturado e estático que norteia as ações de formação humana e profissional da 
instituição. É antes a representação da sua visão acerca de como o futuro se apresenta 
e a consequente tradução e incorporação desta visão nas ações que norteiam e 
circunscrevem o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia.  
Em outras palavras a construção das diretrizes para formar as pessoas para o futuro 
acontece no presente. Daí a importância, de se levar em conta as condições atuais e de 
se confrontar as mesmas com o que a instituição julga ser necessário. É nesta 
perspectiva que se insere a concepção do Centro Universitário de Araras - UNAR acerca 
dos seus Projetos Pedagógicos; é do confronto entre as condições atuais e as 
desejáveis que surge a melhor forma de construir o que é possível na formação humana 
e profissional. O possível neste âmbito significa a exploração dos limites do real tendo 
como instrumento de transformação da realidade a identificação de alternativas de ação.  
A elaboração de um Projeto Pedagógico implica em analisar o contexto real e o escolar 
definindo ações, estabelecendo o que alcançar, criando percursos e fases para o 
trabalho, definindo tarefas para os atores envolvidos e acompanhando e avaliando a 
trajetória percorrida e os resultados parciais e finais.  
Esta função deve ser assumida juntamente com uma efetiva articulação com outros 
instrumentos que sinalizam a direção institucional para o alcance de compromissos 
sociais. Assim torna-se imprescindível a implementação do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) que junto com o Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) sustentam o 
cumprimento da missão institucional e social do Centro Universitário.  

https://www.unar.edu.br/congressocientifico
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O PDI define princípios que orientam os agentes responsáveis pela sua 
operacionalização. É um instrumento que estabelece o pensamento institucional acerca 
das concepções da instituição sobre educação é a construção da identidade 
institucional. Implica numa análise coletiva tanto da sua história (a que lhe deu as 
características que apresenta no momento) quanto das direções intencionais que serão 
assumidas em função das definições tomadas pelo Projeto Pedagógico dos Cursos. 
Este contribui efetivamente para tornar o Projeto Pedagógico um instrumento de 
condução do presente e do futuro, servindo como um instrumento que norteia a prática 
pedagógica dos cursos e promove a unidade pedagógica que expressa a sua filosofia 
educacional.  

O PDI serviu de alicerce para a conformação da grade curricular e dos correspondentes 
conteúdos programáticos, na medida em que se contemplou a realidade das relações 
humanas no mercado de trabalho e as formas de distribuição física de bens tangíveis e 
intangíveis, através dos canais de distribuição e as suas multirrelações intrínsecas e 
extrínsecas, num contexto globalizado, visando atender as necessidades 
organizacionais no desenvolvimento local, regional, nacional e internacional. 

Os Projetos Pedagógicos, em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento, são 
acompanhados pela Coordenação de Curso, Pró Reitoria Acadêmica/ Administrativa e 
docentes (colegiado e NDE) em um compromisso conjunto pela qualidade. A Pró 
Reitoria Acadêmica/Administrativa, sobretudo, na logística institucional administrativa 
para o desenvolvimento de cada projeto de curso da faculdade e o corpo docente 
especificamente, encaminhando a parte voltada para a dimensão didático-pedagógica 
do curso. Todos com a consciência coletiva de responsabilidade de avaliar 
constantemente os trabalhos desenvolvidos e a qualidade dos cursos oferecidos. Tal 
avaliação é formalizada através do Programa de Avaliação Institucional onde todos 
terão a oportunidade de registrar suas críticas e sugestões, gerido pelas ações da CPA- 

Comissão Própria de Avaliação. 

As políticas institucionais que coadunam a organização didática – pedagógica, visam a 
elaboração e execução de projetos que estimulem a interdisciplinaridade, a convivência, 
inclusão social, o desenvolvimento socioeconômico no que tange a resolução de 
problemas e ou desafios de preservação do meio ambiente, a memória cultural, 
produções artísticas e culturais inclusive o respeito ao regionalismo local. Assim, o curso 
propõe estimular e apoiar a participação de seus acadêmicos em diversas atividades e 
eventos do segmento gastronômico, como visitas técnicas, encontros científicos, 
congressos, palestras com profissionais do setor de alimentos e bebidas, projetos 
interdisciplinares, participação e ou desenvolvimento de  ações sociais como recolha de 
donativos para entidades que serão beneficiadas, cursos de extensão livres abertos a 
comunidade, contribuindo  na qualificação e desenvolvimento do perfil profissional. 

Visando o preparo e a implementação das novas metodologias de ensino-aprendizagem  
advindas das reestruturações pedagógicas institucionais  que fazem pertinentes no 
quesito de atualização e acompanhamentos dos desafios profissionais e acadêmicos, 
são realizadas no início de cada semestre letivo , reuniões pedagógicas com o corpo 
docente visando a interação entre a equipe, onde são discutidos os  planejamentos do 
semestre, ações diretamente voltadas às adequações e melhorias da qualidade das 
atividades de ensino aprendizagem, a organização e planejamento de aulas práticas, 
programação de visitas técnicas e participação de palestrantes, elaboração de projetos 
de cursos de extensão,  divulgação e orientações sobre  do Calendário Acadêmico, a 
discussão sobre como podemos incorporar e melhor usufruir do uso de metodologias 
ativas e ou estratégias de  ensino, visando sempre a ressignificação docente no que 
insere a busca pertinente de  atualização, capacitação, seus desejos, objetivos e metas 
de qualificação profissional. Além disso, é incentivada a participação em cursos de 
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capacitação docente quando o mesmo é ofertado in loco pela própria instituição, como 
por exemplo os cursos de extensão voltados para estratégias metodológicas e além 
disso de palestras no âmbito da promoção do apoio psicopedagógico.Dessa forma 
assumimos ações exitosas ou inovadoras, constantemente revisadas e analisadas, 
permitindo aos alunos a inclusão no mercado de trabalho competitivo, com o 
compromisso de intervir com ações humanísticas, competência técnica e profissional 

nas atuais demandas de mercado. 

 

3.2 OBJETIVOS DO CURSO 

 
O curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário de Araras 

“Dr. Edmundo Ulson” – UNAR tem seus objetivos estruturados em dois momentos, o 

primeiro no objetivo geral que se traduz na formação holística ofertada pela instituição 

ao corpo discente. Num segundo momento, os objetivos específicos, que tem como fator 

norteador o desenvolvimento de competências e habilidades pertinentes ao exercício 

da Gastronomia, seja este em âmbito acadêmico como profissional.  
Os objetivos estão fundamentados no compromisso de formar gastrônomos 
generalistas, qualificados para o exercício da Gastronomia, através de uma perspectiva 
gerencial, operacional e administrativa, pautado em princípios éticos, capazes de 
conhecer e intervir sobre os problemas e situações específicas. Tendo em vista um 
mercado altamente competitivo e  em constante transformação urge a necessidade de 
formar profissionais aptos para atuar nas diversas vertentes da sua área de atuação, 
capacitado com formação técnica, teórica e principalmente a prática, promovendo sua 
autoconfiança, sua sensibilidade; determinação, nível de organização pessoal e no 
trabalho; sua habilidade de trabalho em equipe e facilidade de adaptação a novos 
contextos; sua criatividade, espírito inovador, poder de liderança, decisão, confiabilidade 
e habilidade comunicativa; capacidade de síntese, de crítica, de inovação e de reflexão 
sócio ambiental; além de sua atualização tecnológica.  
Pautados pelas dimensões do conhecimento, nas habilidades e das atitudes, os 
objetivos específicos do curso são os seguintes:  

• Formação técnica e científica para atuar no planejamento e na gestão de 
empresas de alimentos e bebidas, além de desenvolver atividades específicas da 
prática profissional em consonância com as demandas mundiais, nacionais e regionais; 

• Proporcionar ao aluno o desenvolvimento de habilidades e competências 
relativas a relacionamento interpessoal, comunicação, liderança e tomada de decisão 
no processo de gerenciamento de serviços de alimentos e bebidas; 

• Oportunizar o desenvolvimento de habilidades e competências na 
capacidade para a resolução de problemas de ordem macro e micro, pertinentes à 
prestação de serviços de alimentos e bebidas; 

• Possibilitar o desenvolvimento de habilidades e competências 
necessárias na capacidade para planejar, organizar, implantar, gerenciar, administrar e 
operacionalizar produções culinárias, atuando nas diferentes fases do ciclo operacional 
dos serviços de alimentação; 

• Possibilitar as habilidades e competências na capacidade de organização 
e atuação nos diversos setores do mercado de alimentos e bebidas, buscando implantar 
soluções alternativas e inovadoras motivadas pela capacidade crítica, reflexiva e 
criativa; 

• Desenvolver com os alunos uma prática multiprofissional considerando 
os princípios de educação e segurança alimentar; 
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• Oportunizar habilidade e competências na capacidade de atuar em 
empresas de hospedagem, restaurantes, clubes, catering, bufês, entre outras. 

• Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as 
mudanças na esfera de trabalho.  

• Promover responsabilidade socioambiental como estratégia de gestão de 
produção de medidas que promovam a sustentabilidade no seu desenvolvimento. 

• Oferecer ao aluno o conhecimento ético profissional e o compromisso 
social de transformação que todo cidadão deve ter imbricado no seu deve moral.  

• Fomentar a promoção de medidas que proporcione uma reflexão 
humanizada do ser humano sensibilizando-o dos preceitos éticos, morais e de cidadania 
com exercício contínuo da empatia.  

 

3.3 PERFIL DO EGRESSO 

 
O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR busca, por meio da 
matriz curricular proposta pelo curso de Superior de Tecnologia em Gastronomia e das 
Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs previstas, possibilitar ao discente o 
desenvolvimento das competências e habilidades que possibilitarão a atuação 
profissional do egresso em sua profissão e a articulação com as realidades locais e 
regionais. 
O perfil do egresso proposto pelo curso consiste em fundar competências e habilidades 
de um profissional altamente gabaritado para exercício da profissão em sua plenitude 
sendo capaz de:  

• Os profissionais de gastronomia dentro de seu âmbito profissional devem estar 
aptos a planejar, gerenciar e operacionalizar produções culinárias, nas 
diferentes fases dos serviços de alimentação, dominando os procedimentos de 
manipulação dos alimentos e higiene e segurança alimentar, de acordo o 
regulamento técnico de boas práticas de serviços de alimentação; 

• Obter conhecimento sobre todos os setores de uma estrutura gastronômica 
compreendendo o estabelecimento de alimentação e bebidas como um todo. 

• Os profissionais irão compreender e analisar a importância atual dos fenômenos 
gastronômicos, considerando a sua evolução cultural, social e econômica, como 
também a diversidade de desenvolvimento local, regional e internacional, 
prevendo assim as consequências dos impactos do desenvolvimento do setor 
de alimentos e bebidas. 

• Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais da gastronomia deve estar 
fundamentado na capacidade de tomar decisão visando o uso apropriado, a 
eficácia e a efetividade da força de trabalho. 

• Aptidão para o desenvolvimento de preparações culinárias com criatividade, 
valorizando a ciência dos ingredientes. 

• Comunicação: os profissionais da gastronomia estarão preparados para 
trabalhar em equipe, sabendo ouvir e responder adequadamente, estando capaz 
para perceber e interpretar comunicações não verbais e o clima do ambiente e 
ainda adquirindo a habilidade para planejar e fazer comunicações orais e 
escritas específicas da área. 

• Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais da área da 
gastronomia deverão estar aptos a assumir posições de liderança que envolva 
compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, 
comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz. 
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• Energia: no trabalho os profissionais da gastronomia deve ter boa vitalidade para 
as ações e ainda apresentar uma postura pró-ativa e realizadora, oportunizando 
o compartilhamento dos pareceres e opiniões.  

• Raciocínio Lógico: no trabalho os profissionais de gastronomia terão capacidade 
para abordar situações de forma lógica, sistemática e sequencial, expressando 
ideias bem fundamentadas, buscando embasamento conceitual na solução de 
problemas, avaliando as situações através de modelos lógicos. 

• Análise Crítica: Promover análise criteriosa de todos os elementos que compõem 
uma situação e este profissional da gastronomia estará apto a chegar a uma 
conclusão clara sobre o problema analisado, e habilidade em apresentar análise 
dos fatores, avaliando prós e contras das situações. 

• Organização: Aptidão para atuar através de métodos e sistemas pré-
estabelecidos, visando sempre a maior praticidade e tendo consciência do 
fluxograma das ações, executando as atividades exatamente como foram 
planejadas. 

• Criatividade: os profissionais da gastronomia terão capacidade de pensar fora 
dos padrões estabelecidos, conseguindo sair do fluxo comum do pensamento 
em busca de inovação, buscando sempre alternativas criativas para solucionar 
problemas, usufruindo dos procedimentos clássicos e ousadia de experiências 
alimentares.  

• Companheirismo: Desenvolvimento contínuo da relação de empatia, facilitando 
o relacionamento interpessoal, e intrapessoal nos diversos níveis sociais, 
aumentando o comprometimento das pessoas nas ações. 

• Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 
iniciativa, fazer o gerenciamento e administração do capital humano, dos 
recursos físicos, materiais e de informação, da mesma forma que devem estar 
aptos a ser empreendedores, gestores, empregadores ou líderes. 

• Educação continua: os profissionais devem ser capazes de aprender 
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 
profissionais de gastronomia devem aprender a aprender e ter responsabilidade 
e compromisso com a sua educação, com treinamento proporcionando 
condições para que haja benefício mútuo entre os futuros gastrônomos e os 
profissionais dos serviços, inclusive estimulando a mobilidade 
acadêmica/profissional.  

• Os profissionais de gastronomia estarão aptos a compreender a identidade 
cultural, gastronômica, considerado a diversidade de etnias que a formam, 
levando em conta os produtos típicos, os costumes, rituais, os hábitos 
alimentares entre outros. 

• Os profissionais da gastronomia estarão aptos a reconhecer os princípios 
fisiológicos e químicos envolvidos na análise sensorial dos alimentos. 

• Os profissionais da gastronomia estarão aptos a reconhecer o cliente como 
sujeito ativo e formador de opinião, estando em constante renovação 
acompanhando as necessidades do consumidor. 

• Os profissionais de gastronomia no âmbito de transformação das dinâmicas 
sociais e do mercado de trabalho, estarão em consonância com as tendências, 
e inovação no setor de alimentação.  

• O profissional de gastronomia é estimulado a praticar o espírito empreendedor 
para o planejamento e gestão de empreendimentos gastronômicos. 

• O profissional da gastronomia é inserido num contexto das relações étnico-
raciais e indígenas tem como objetivo a formação de cidadãos, empenhados em 
promover condições de igualdade no exercício de direitos sociais, políticos, 
econômicos, dos direitos de ser, viver e pensar, próprios aos diferentes 
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pertencimentos étnico-raciais, indígenas e sociais. Em outras palavras, 
persegue o objetivo precípuo de desencadear aprendizagens e ensinos em que 
se efetive participação no espaço público, isto é, em que se formem homens e 
mulheres comprometidos com e na discussão de questões de interesse geral, 
sendo capazes de valorizar questões de mundo, experiências históricas, 
contribuições de diferentes povos que têm formado a nação. 

 
Nesse sentido, cabe salientar que a formação profissional deve permear as relações 
entre o conhecimento teórico e seus fundamentos, prevalecendo a prática cotidiana da 
profissão. Assim o curso oportuniza aos alunos o exercício e o aperfeiçoamento dos 
seus conhecimentos e habilidades na busca de métodos e técnicas para o melhor 
manejo do atendimento da área de alimentos e bebidas, o eficiente desenvolvimento de 
produtos, a operacionalização e a gestão responsável do mercado de alimentos e 
bebidas. 
 
3.4 ESTRUTURA CURRICULAR 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do UNAR pauta-se na legislação 
superior e orientações teóricas presentes nas diretrizes curriculares nacionais para o 
curso. Dessa maneira, os conteúdos foram fixados, considerando-se as premissas 
básicas e complementares da área financeira.  
De maneira geral, a flexibilização curricular prevista neste projeto pedagógico procura 
assegurar um curso que seja uma etapa inicial formação. Uma formação integrada à 
realidade social, que promova a articulação entre teoria e prática e a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. 
O UNAR compreende flexibilização curricular como uma nova relação de aprendizagem, 
articulada à investigação como: 

• Nova relação entre professor/tutor e aluno, determinada pelo movimento 
dialógico e dinâmico oportunizado pelas tecnologias da informação; 

• Avaliação processual – Entendendo a avaliação como dimensão 
imprescindível para a percepção dos processos e aprimoramento das práticas 
educativas e canal para atingir os propósitos anunciados neste projeto, a 
flexibilização exige um controle e um acompanhamento contínuo pelos 
professores, tutores e, sobretudo, pelo Colegiado de Curso; 

• Visão do currículo como conjunto amplo, de diálogo inter e 
transdisciplinar, de atividades intencionalmente desenvolvidas para o processo 
formativo. 
 

Para ter perspectiva interdisciplinar, contempla-se a horizontalidade, aliando disciplinas 
do mesmo semestre e a verticalidade, cuja tônica é a articulação entre disciplinas de 
semestres diferentes.  
Os condicionantes legais foram igualmente considerados na organização curricular. 
 
A disciplina de LIBRAS é ofertada de maneira optativa aos alunos do curso, em 
atendimento ao decreto nº. 5626 de 22 de dezembro de 2005. 
 
Quanto aos quesitos legais o curso atende a Resolução CNE/CP nº 01/2004, que Institui 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e a Resolução CNE/CP nº 
01/2012, estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos,  e 
como forma da atender o disposto nestes dispositivos legais indicou a inclusão na matriz 
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curricular do componente “Sociologia” e “Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos”, 
cujo foco dos estudos está embasado nos conceitos de classe, gênero, raça-etnia, 
geração e cultura, processos de socialização, perspectivas da inclusão educacional e 
cultural, direitos humanos e as facetas da exclusão social.  
Objeto de atenção também foi a resolução CNE/CP 2/2012, que estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, que resultou no componente 
curricular “Meio Ambiente e Sustentabilidade”, que trata conceitos de Ecologia, meio 
ambiente, crise ambiental, movimento ecológico, eco desenvolvimento, 
desenvolvimento sustentável e políticas ambientais. 

O Curso tem carga horária total de 1.900 (mil e novecentas) horas, distribuídas em 
1.700 (mil e setecentas) horas de atividades teórico-práticas e 200 horas de 
Atividades Complementares. Abaixo apresenta-se a matriz curricular do curso: 
 
 

Tabela 20 - Matriz Curricular – Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia 

 

MATRIZ CURRICULAR – CST EM GASTRONOMIA 2019 

Semestre Disciplinas 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 
CH 

Total 
(H/A) 

CH 
Total 

(Horas) 

 
 

1º 
SEMESTRE 
Conceitos 

básicos 

Antropologia Alimentar  60 - 60  

Habilidades de Cozinha I 30 30 60  

Ciência dos Alimentos 40 20 60  

Princípios Básicos de Nutrição 40 20 60  

Higiene e Segurança Alimentar 60 - 60  

Metodologia do Trabalho Científico (EAD) 60 - 60  

Leitura e Produção Textual (EAD) 60 - 60  

Atividades Complementares I  - - - 50 

Subtotal 350 70 420 50 

 
 

2º 
SEMESTRE 

Técnicas  

Cozinha Fria 30 30 60  

Habilidades de Cozinha II 30 30 60  

Cozinha Brasileira  30 30 60  

Psicologia da Inovação 30 30 60  

Meio Ambiente e Sustentabilidade (EAD) 60 - 60  

Planejamento Físico de Cozinha Profissional 30 30 60  

Mundo Contemporâneo, Movimentos Sociais 

e Globalização (EAD) 
60 

- 60 
 

Atividades Complementares II - - - 50 

Subtotal 270    150 420 50 
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3º 
SEMESTRE 

Técnicas  
 

Cozinha Francesa  30 30 60  

Cozinha Italiana  30 30 60  

Cozinha Asiática e das Américas 30 30 60  

Hospitalidade e Tendências  60 - 60  

Planejamento de Cardápios e Custos 60 - 60  

Empreendedorismo e Planejamento de 

Negócios (EAD) 

60 - 60  

Fundamentos de Marketing (EAD) 60 - 60  

Atividades Complementares III - - -  

Subtotal 330 90 420 50 

 
4º 

SEMESTRE 
Específicas 

 

Cozinha Mediterrânea 30 30 60  

Panificação 30 30 60  

Gastronomia Molecular e Avanços 
Tecnológicos 

     30 
30 60 

 

Princípio da Enologia 30 30 60  

Serviço de Salão e Bar 30 30 60  

Ética e Legislação Profissional (EAD) 60 - 60  

Relações Étnicas Raciais, Diversidade  e 
Direitos Humanos (EAD) 

60 
 

- 
 

60  

Atividades Complementares IV - - - 50 

Subtotal 270 150 420 50 

 
 
 
 
 

5º 
SEMESTRE 

Gestão 

 
Disciplinas 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 
(H/A) 

CH 
Total 

(Horas) 

Gestão Financeira  60 - 60  

Confeitaria  30 30 60  

Cozinha de Criação e Inovação 30 30 60  

Cozinha Industrial e Hospitalar 30 30 60  

Gestão de Pessoas (EAD) 60 - 60  

Gestão de Projetos (EAD) 60 - 60  

Subtotal 270 90 360  

TOTAL sem disciplinas optativas 1490 550 2.040 200 

LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais  

(Optativa) 
60 

 

- 
 

60  

TOTAL com disciplinas optativas 1550 550 2160 200 

Resumo 

Descrição CH 

(horas/aula) 

CH 

(horas) 

Atividades teóricas-práticas em sala de aula e laboratórios 2.040 1.700 

Atividades Complementares  - 200 

Carga horária total do curso - 1.900 

LIBRAS (Optativa) 60 - 

Carga horária mínima exigida pelo MEC: 1600 horas 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 
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3.5 CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

Os conteúdos curriculares previstos para o Curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR 

possuem como balizadoras as recomendações emanadas do Catálogo Nacional de 

Cursos Tecnológicos, que estabelece a meta de formação de um profissional 

especializado no setor de alimentação e bebidas, para a gestão, coordenação, dinâmica 

das produções culinárias, envolvendo a valorização dos ingredientes, cultura e boas 

práticas de alimentação no quesito da promoção da higiene e segurança alimentar, tanto 

quanto o estímulo ao empreendedorismo, 

Os conteúdos curriculares compreendem as competências profissionais tecnológicas, 

gerais e específicas, incluindo os fundamentos científicos e humanísticos necessários 

ao desempenho profissional do graduado em tecnologia. O perfil profissional de 

conclusão e a organização curricular incluem competências profissionais de distintas 

áreas, e é classificado na área profissional predominante, conforme prevê  CNE/CP Nº 1, 

DE 5 DE JANEIRO DE 2021. Compreende-se por competência profissional, de acordo com 

esta mesma Resolução, a capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho 

eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo 

desenvolvimento tecnológico. 

Nesta perspectiva, foi elaborado uma estrutura curricular com prazo mínimo de 

integralização de 5 semestres e o máximo de 7 semestres. Ressalte-se que o regime 

adotado é semestral. 

Na perspectiva de efetividade no desenvolvimento do perfil profissional do egresso, os 

conteúdos curriculares levam em  consideração  a atualização do setor A e B, a 

adequação da carga horária, bibliografia, diversidade e acessibilidade metodológica, 

além da abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, 

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

afro-brasileira, africana e indígena, perfilando sobre a contemporaneidade nacional e 

internacional.  

Colaborando com o processo de formação global o curso está dividido em semestres, 

ao todo contemplam 5 (cinco), sendo caracterizado por eixos de conceitos básicos no 

primeiro semestre, técnicas no segundo e terceiro semestre, específicas no quarto 

semestre, gestão no quinto semestre, disciplina optativa (LIBRAS) e complementados 

por atividades extraclasse, consideradas como atividades complementares. 

A conceitualização destas características nos eixos se definem como sendo 

interdependentes, de maneira crescente de conhecimentos e capacitações, definidas 

por: 

Conceitos Básicos: Estabelece uma estrutura com disciplinas bases, dando início a 

formação do aluno ingresso no que se refere a concepção de segurança alimentar, 

manipulação de alimentos e boas práticas de fabricação, munidos conhecimentos que 

se referem a saúde pública, pessoal e coletiva, certificando uma conduta coerente em 

aulas práticas. Nas práticas estabelece o domínio de técnicas voltadas para o manejo 

do alimento seguro, conduta, práticas culinárias e incorporação de regras. Além a disso 
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a concepção de história, cultura e arte nas civilizações tendo o alimento como um dos 

seus maiores alicerces. Para que este domínio ocorra de maneira significativa o aluno 

entra em contato com as regras e normas de escrita e saberes científicos.  

Técnicas: destina-se as técnicas práticas de produções alimentares, numa visão global 

da cadeia produtiva, a funcionalidade de uma cozinha profissional, envolvendo seus 

setores, equipamentos, utensílios, locais e afins, num layout dinâmico, eficiente e 

seguro. As práticas culinárias nestes sentidos estão voltadas para o domínio de 

produções frias e quentes, incorporando a nacionalidade, os desafios da 

contemporaneidade no que se refere ao aproveitamento de alimentos, reaproveitamento 

alimentar, mitigar desperdícios e o ensino de uma cozinha sustentável. Envolvidos nesta 

evolução do conhecimento o aluno está mergulhando num processo de formação 

profissional voltado para uma visão sistêmica na relação do ambiente profissional com 

o meio ambiente e gestão de pessoas.  

Específicas: Definidas com o um fundamento essencial que atribuem conceitos e 

técnicas clássicas das culinárias internacionais, englobando os preceitos históricos, 

culturais, sociais e a diversidade etnográfica no que tange o mercado gastronômico 

global e inovações tecnológicas.  

Gestão: Incorpora uma visão holística e sistêmica dos processos operacionais e 

financeiros na funcionalidade de mercado e condutas de um perfil empreendedor. A 

disciplina de Confeitaria considerada como sendo do eixo específico, é ofertada no 

quinto semestre como uma oportunidade de empreendedorismo.   

As ementas e os programas estão atualizados e adequados às disciplinas e à 

concepção do curso. As bibliografias básicas e complementares são atualizadas e 

adequadas às respectivas disciplinas conforme pode ser comprovado no ementário 

apresentado. 

Assim, a instituição busca a adequação do perfil do egresso de acordo com as 

necessidades do mercado, exigências legais e aspectos locais e regionais. 

 

3.5.1 PLANO DE ENSINO 

 

A estruturação dos conteúdos curriculares apresenta-se construído por meio do Plano 

de Ensino, que pode ser compreendido como uma ferramenta de ação educacional, que 

permite ao docente e coordenação a organização do conteúdo programático, 

metodológico, avaliativo e embasamento teórico, este suportado por meio das 

referências bibliográficas, básica e complementar, a serem empregadas no curso e no 

desenvolvimento das competências e habilidades do egresso do Superior de Tecnologia 

em Gastronomia 

A elaboração do Plano de Aula consiste em um trabalho conjunto entre coordenação e 

corpo docente, face as competências e habilidades a serem desenvolvidas de acordo 

com o perfil previsto para o egresso do Curso. Este material está disponível ao discente 

em seu Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, visto trata-se de documento essencial 

para a ciência do aluno quanto ao conteúdo a ser trabalho e, ao docente, compromisso 

com o processo de ensino-aprendizagem. 
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O Plano de Ensino Aprendizagem do Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” – UNAR está estruturado da seguinte forma: 

• Nome da Disciplina; 
• Ementa; 
• Objetivos; 
• Conteúdo; 
• Procedimentos Didáticos; 
• Recursos; 
• Metodologia; e, 
• Referências Bibliográficas. 

 

1º. SEMESTRE 
 
ANTROPOLOGIA ALIMENTAR 
EMENTA 
A disciplina de antropologia da alimentação visa capacidade de reflexão e compreensão 
da evolução homem e suas mudanças alimentares dentro de um contexto cultural e 
socioeconômico que está inserido, como: os símbolos e suas simbologias, os processos 
de interação social, a globalização cultural, a diversidade étnica, hábitos alimentares e 
sua aplicação no estudo da nutrição humana na contemporaneidade.  
BÁSICA 
CASCUDO, L. da C.  História da alimentação no Brasil. SP: Global, 2011. 
MONTANARI, M.  Comida como cultura. SP: SENAC 2008. 
WRANGHAM, R. Pegando fogo: por que cozinhar nos tornou humano. SP: Zahar, 2010. 
 
COMPLEMENTAR 
ELEUTÉRIO, H.  Fundamentos de gastronomia. SP: Saraiva. 2014. 
FLANDRIN, J.L.; MONTANARI, M. História da alimentação. SP: Estação Liberdade, 
2018. 
HOLANDA, A. Minha mãe fazia. RJ: Bicicleta Amarela, 2017. 
LAPLATINE, F. Aprender antropologia. SP: Brasiliense. 2007. 
MARCONI, M.A.  e PRESOTTO, Z. M.  Antopologia; uma introdução.   SP: Atlas, 2011.  
 
HABILIDADES BÁSICAS DE COZINHA I 
EMENTA: 
Compreender a organização de hierarquia, sistemas e funcionalidade de uma  estrutura 
física de  cozinha  profissional, reconhecendo e aplicando o uso dos utensílios e 
equipamentos, cortes em vegetais e nomenclaturas de alimentos, técnicas de pré-preparo 
e preparo, mise en place ( organização da separação dos ingredientes) de produção, 
métodos de cocções, técnicas para a elaboração e montagem de pratos em relação às 
matérias primas, aplicar tradições  gastronômicas no preparo de agentes aromáticos, uso 
das ervas e temperos, fundos, caldos, sopas e cremes, molhos, massas, grãos e cereais 
, procurando aplicar o conhecimento científico da transformação alimentar e das reações 
químicas decorrentes no desenvolvimento de sabor, texturas e estética.   
BÁSICA: 
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef Profissional. SP:  SENAC 2017. 
GISSLEN, W.  Culinária profissional. SP: Manole, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444566/cfi/0!/4/2@100:0.00 
LE CORDON BLEU. Técnicas culinárias essenciais. SP: Marco Zero. 2010. 
 
COMPLEMENTAR: 



 

 

 

59 

BARRETO, R. L.  Passaporte para o sabor: tecnologias para a elaboração de cardápios. 
SP: SENAC 2000. 
FARROW, J. Escola de chefs. Barueri, SP : Manole , 2009. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520443156/recent 
SOUZA, A. S.,et al.  Habilidades básicas em cozinhas . Porto Alegre: SAGAH, 2019. 
Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492618/recent 
TAKAHASHI, Jo.  A Cor do sabor: a culinária afetiva de Shun Koike.  SENAC. 2010. 
WRIGHT J.; TREUILLE E.   Todas as técnicas culinárias. Le Courdon Bleu, SP: Marco 
Zero,  2008. 
 
CIÊNCIA DOS ALIMENTOS: 
EMENTA 
Conhecer as estruturas e propriedades químicas dos principais componentes dos 
alimentos (carboidratos, proteínas, lipídeos). Identificar as principais transformações 
físico-químicas provenientes da manipulação, processamento e armazenamento dos 
alimentos. Introduzir reações enzimáticas (enzimas polifenoloxidases, proteases, lipases, 
amilases) e suas aplicações na área de alimentos e preparações culinárias. 

 

BÁSICA: 
ARAÚJO, W. M.C.; MONTEBELLO, N. P.; BOTELHO, R. B. A.; BORGO, L.A.  Alquimia 
dos alimentos.  SP: SENAC 2015. 
FELLOWS, P.J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática. SP: 
Artmed-Bookman, 2019.  
SILVA, P.S. Bioquímica dos alimentos. Porto Alegre: SAGAH. 2018. Disponível em 
:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026605/cfi/0!/4/2@100:0.00 
 
COMPLEMENTAR: 
DE MELLO, F.R.; MARTINS, P.C.R.; DA SILVA, A.B.; PINTO, F.S.T.; GIBBERT, L. 
Tecnologia de Alimentos para Gastronomia. SP: SAGAH, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023291/cfi/3!/4/2@100:0.00 
NESPOLO, C. R. Práticas em tecnologias de alimentos. SP: Artmed. 2015 . 
RIBEIRO, E.P.; SERAVALLI, E.A.G. Química de alimentos. SP: Blucher, 2007. Disponível 
em :https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521215301/cfi/4!/4/2@100:0.00 
NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. SP: Artmed, 2014.  
MATOS,  S.P.; MACEDO, P.D.G. Bioquímica dos Alimentos: composição, reações e 
práticas de conservação. SP: Érica, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520810/cfi/2!/4/2@100:0.00  
 
 
PRINCÍPIOS BÁSICOS DE NUTRIÇÃO 
EMENTA:  
Fundamentação da nutrição e da alimentação humana nos seus aspectos fisiológicos e 
dos requerimentos nutricionais, analisando os conceitos básicos de diversas tipologias de 
dietas, a hospitalar e aos aspectos relevantes para a coletividade, promovendo a 
orientação acerca das principiais doenças crônicas acometidas,  rotulagens dos alimentos 
e a aplicação dos guias alimentares, vislumbrando a nutrição como aporte de saúde, estilo 
de vida e contextualização com as diversidades sociais e culturais.   
BÁSICA 

COZZOLINO, S. M. F. Biodisponibilidade de Nutrientes. SP: Manole, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451113/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023291/cfi/3!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521215301/cfi/4!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520810/cfi/2!/4/2@100:0.00
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GROPPER, S.S.; SMITH, J.; GROFF, J. Nutrição avançada e metabolismo humano. 
SP:Cengage Learning. 2011.  
Disponível 
em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126392/cfi/0!/4/4@0.00:0.0
0 
 
COMPLEMENTAR 
BERG, J.M.; TYMOCZO, J.L.; STRYER, L. Bioquímica. Ed. Guanabara Koogan, 2017.  

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2388-

6/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

MUTTONI, S. Nutrição e dietética avançada. SP: SAGAH, 2016.  

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788569726814/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. SP: Artmed, 2014.  
SILVA, P.S. Bioquímica dos Alimentos. P.A. :SAGAH. 2018.Disponível 
em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026605/cfi/0!/4/2@100:0.0
0 
PHILIPPI,S. T. Nutrição e técnica dietética . SP: Manole. 2014. 
 
 
HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR 

EMENTA:  
Compreender a aplicação das legislações vigente sobre boas práticas de manipulação 
dos alimentos, envolvendo fatores intrínsecos e extrínsecos que podem comprometer a 
qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, bem como as principais causas de acidentes 
em serviços de alimentação e as medidas de soluções cabíveis, para fomentar a 
segurança alimentar e a segurança de todos envolvidos na produção.   
BÁSICA 

CARELLE, A. C.; CANDIDO, C. C. Manipulação e Higiene dos Alimentos.  SP:Ed. Érica, 
2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521060 
GERMANO, P. M. L.; GERMANO, M. I. S. Higiene e Vigilância sanitária de alimentos. 
Barueri,SP: Manole, 2019. Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520454176 
MATTOS, U. A. O.; MASCULO, F. S. Higiene e segurança do trabalho  RJ: Elsevier, 
2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595150959 
 

COMPLEMENTAR  
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Regulamento técnico de boas práticas 
para serviços de alimentação. Resolução RDC – 216 de 15 de setembro de 2004 da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  Brasília: Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, 2004. Disponível em : 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0216_15_09_2004.html 
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Normas Regulamentadoras. 
Disponível em https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-

trabalho/legislacao-sst/normas-regulamentadoras?view=default 
HAUBERT, M. Primeiros socorros. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024885 
SP. Regulamento Técnico de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de 
Alimentos e para Serviços de Alimentação. Portaria CVS – 5 de 9 de abril de 2013, do 
Centro de Vigilância Sanitária do Estado de SP. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2388-6/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2388-6/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521060
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520454176
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595150959
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0216_15_09_2004.html
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/legislacao-sst/normas-regulamentadoras?view=default
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/legislacao-sst/normas-regulamentadoras?view=default
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024885


 

 

 

61 

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/PORTARIA%20CVS-5_090413.pdf 
SOUZA, R.E.G. Saúde e nutrição. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. Disponível 
em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123742 
 
 
BÁSICA 
LAKATOS, E.M., MARCONI, M. A. Fundamento de metodologia Cientifica.  SP: Atlas, 
2005. 
MEDEIROS, J. B. Redação científica ; a prática de fichamentos, resumos, resenhas.   
SP: Atlas, 2003. 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho cientifico. SP: Cortez, 2000. 

COMPLEMENTAR 
ANDRADE, M. M. Introdução a metodologia do trabalho cientifico.   SP: Atlas, 2007. 
CARVALHO, M. C. M. Construindo o saber. metodologia cientifica fundamentos e 
técnicas. SP: Papirus, 1997. 
HUFFMAN, K.; VERNOY, M.; VERNOY, J. Psicologia.  SP: Atlas, 2001.  
MEDEIROS, J. B.; ANDRADE, M. M.  Manual de elaboração de referências 
bibliográficas – a nova NBR 6023:2000 da ABNT. SP: Atlas, 2001. 
ROESCH. S. M. A. Projetos de estágio e de pesquisa em administração. SP:Atlas. 2006. 
 
 
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL (EAD) 
EMENTA:  
Fundamentos da expressão escrita. Linguagem verbal e não verbal. Linguagem 
denotativa e conotativa. A importância da leitura para entender o mundo.  Texto e 
discurso. Gêneros textuais.  
BÁSICA: 
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação.  SP: Ática, 2002. 
KLEIMAN, Â. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura.  Campinas: Pontes, 2004. 
LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo.  SP: Ática, 2007. 
 
COMPLEMENTAR: 
BRANDÃO, H.N. Introdução à análise do discurso.  Campinas: UNICAMP, 2004.  
FIORIN, J.L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação.  SP: Ática, 1997. 
INFANTE U.. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. SP: Scipione, 1998. 
KLEIMAN, Â.; MORAES, S. E. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes nos projetos 
da escola. Campinas: Mercado de Letras, 1999. 
VESTERGAARD, T.; SCHRODER, K.  A Linguagem da propaganda. . SP: Martins, 
2004. 
 
 
2º.SEMESTRE 
 
COZINHA FRIA 
EMENTA  
Analisa, pesquisa, desenvolve e executa técnicas e preparações culinárias da Cozinha 
Fria – Garde Manger, baseando-se em aspectos étnicos, raciais, históricos, da 
pluralidade cultural e de ingredientes, destacando o uso racional e consciente dos 
insumos. 
 
BÁSICA:  

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/PORTARIA%20CVS-5_090413.pdf
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123742
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CALIXTO, F. G. Z.; GODOY, R. C. V. CALIXTO, T. G. Z. Festas em miniatura: 
comidinhas salgadas para muitas ocasiões.  SP: SENAC/SP, 2014. 
GISSLEN, W.  Culinária profissional. SP:Manole, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444566/cfi/0!/4/2@100:0.00 
CARVALHO, R.Cozinha fria: da ornamentação à execução do cardápio.  SP,,: Érica: 
Saraiva, 2014. Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521794/cfi/0 
 
COMPLEMENTAR: 
DOMINGOS, R. Arte de cozinha (1680) . RJ: SENAC ,2008.  
The Culinary Institute of America. Garde manger: a arte e o ofício da cozinha fria. SP: 
SENAC 2014.  
 
MATIAS, M.  A Arte de receber em eventos . Barueri, SP : Manole, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446331/cfi/10!/4/2@100:0.00 
WRIGHT, J.; TREUILLE, E.  Le Cordon Bleu: Todas as técnicas culinárias. SP: Marco 
Zero, 2005.   
UEMURA,M.L. et al . Cozinha quente e fria. Porto Alegre : SAGAH, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492601/cfi/0!/4/4@0.00:61.8 
 
 
HABILIDADES BÁSICAS DE COZINHA II 

Ementa: 

A disciplina aborda técnicas e habilidades básicas de gastronomia, como corte e cocção 
de carnes, uso correto de insumos e utensílios, aplicação prática dos conceitos 
desenvolvidos e inovações tecnológicas aplicadas às cozinhas, abordando conduta e 
comportamento, higiene e manipulação de alimentos, higiene pessoal, ambiental e na 
manipulação de alimentos, perspectiva profissional, organização do trabalho dentro da 
cozinha,  manuseio e manutenção de equipamentos básicos de cozinha, Seleção e 
armazenamento de ingredientes, sazonalidade dos alimentos, “mise en place”, técnicas 
de corte e desossa, métodos de cocção específicos para cada carne de acordo com a 
fibra e o tipo do animal.   
BÁSICA 
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. SP: SENAC 2010. 
SOUZA,A. S. ,et al.] ; Habilidades básicas em cozinhas . Porto Alegre: SAGAH, 2019. 
Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492618/recent 
GISSLEN, W.  Culinária profissional. SP: Manole, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444566/cfi/0!/4/2@100:0.00 
 
COMPLEMENTAR 
WRIGHT, J. ; TREUILLE, E. Le Cordon Bleu, Todas as técnicas culinárias. SP: Marco 
Zero, 1998. 
BRILLAT-SAVARIN, Jean-Anthelme. A fisiologia do gosto. SP: Companhia das Letras, 
1995. 
CATUREGLI, M.G.. Gastronomia de A a Z. SP: Aleph 2011. 
CARDOSO, M. V. S.et al.  Porto Alegre: SAGAH, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029583/cfi/2!/4/2@100:0.00 
WRIGHT, J. ; TREUILLE, E. Le Cordon Bleu, Todas técnicas culinárias de peixes e 
frutos do Mar . SP: Marco Zero, 2005.   
 
 
COZINHA BRASILEIRA 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444566/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446331/cfi/10!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492601/cfi/0!/4/4@0.00:61.8
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492618/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444566/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029583/cfi/2!/4/2@100:0.00
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EMENTA: 
Conhecer a formação da gastronomia brasileira através do enfoque histórico, religioso, 
sociológico e cultural, no que compreende a atividade de pesquisa e leituras sobre a 
identidade gastronômica do Brasil e suas influências das culturas europeias, indígenas, 
africanas e dos seus diversos imigrantes, que contribuíram, ou melhor, contribui na 
formação desta nação, urgindo a necessidade de destacar a diversidade cultural, as 
relações étnico raciais, suas identidades e a sintonia com a geografia, que justifica os 
regionalismos, costumes e seus biomas .  
BÁSICA 
CHAVES, G.; FREIXA, D. Gastronomia no Brasil e no mundo. RJ: SENAC.2007. 
DINIZ,R.V.W.,et al. Gastronomia brasileira I . Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível 
em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027060/cfi/0!/4/2@100:0.
00 

COSTA ,L., et al.  Gastronomia brasileira II Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027077/cfi/0!/4/2@100:0.
00 

 
COMPLEMENTAR 
FERNANDES, C. Viagem gastronômica através do Brasil. SP: SENAC 2006. 
CASCUDO, L.C.  História da alimentação no Brasil.   SP: Global, 2011. 
RODRIGUES, D.  Arte de cozinha: 1680. RJ: SENAC 2008.  
SILVA, P. P. Farinha, feijão e carne seca: um tripé culinário num Brasil colonial. SP: 
SENAC 2005.  
WRANGHAM, R.  Pegando fogo: por que cozinhar nos tornou humanos. SP: ZAHAR. 
2010. 
 
PSICOLOGIA DA INOVAÇÃO 
EMENTA 
Promover a integração da cultura organizacional e as práticas de gestão em RH através 
de visão estratégica, gestão de competência, gestão de desempenho, motivação, 
delegação, administração de conflitos e o bem estar no ambiente de trabalho, do indivíduo 
e meio no seu  relacionamento intrapessoal e interpessoal no desenvolvimento 
sustentável da organização.  
BÁSICA 
SILVA, F. P. et al.  Gestão da Inovação. SP: Grupo A. 2018. Disponíve em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=psicologia%20da%20inova%C3%A7
%C3%A3o&redirectOnClose=/ 
BOCK, A; TEIXEIRA M; FURTADO, O. Psicologia: uma introdução ao estudo de 
psicologia  SP: Saraiva, 2018. 
WENZEL, A. Inovações em terapia cognitivo – comportamental: intervenções 
estratégicas para uma política criativa. Porto Alegre: Artmed, 2018. 
  
COMPLEMENTAR 
GEORGE W. BOHLANDER e SCOTT, A. S. Administração de recursos humanos. SP: 
Cengage, 2016. 
KANANNE, R.  Comportamento humano nas organizações : o desafio dos líderes no  

relacionamento intergerencional.  SP : Atlas, 2017. 

LACOMBE, F. Recursos humanos: princípios e tendências. SP: Saraiva, 2011. 
SCHERER, C.M. Gestão da inovação na prática. Grupo GEN, 2016.Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027060/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027060/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027077/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027077/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=psicologia%20da%20inova%C3%A7%C3%A3o&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=psicologia%20da%20inova%C3%A7%C3%A3o&redirectOnClose=/
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=pscicologia%20da%20inova%C3%A7
%C3%A3o&redirectOnClose=/ 
DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: realidade atual e desafios futuros. SP: Atlas, 2017. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013320/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00 
 

 
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (EAD) 
EMENTA: Aborda a Ecologia e meio ambiente; a crise ambiental; o movimento 
ecológico; o Eco desenvolvimento e o “Desenvolvimento Sustentável”. Apresenta a 
Legislação, a gestão, o planejamento e a políticas ambientais. Entende o Impacto 
ambiental – caracterização ambiental (meios físico, biológico e antrópico). Estuda o 
diagnóstico ambiental, a avaliação de impacto ambiental, as ações mitigadoras. Discute 
sobre a preservação e o conhecimento da sócio biodiversidade e da sustentabilidade da 
vida na Terra. 
 
BÁSICA 

BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, métodos e instrumentos. 
São Paulo: Saraiva, 2007.  
GUERRA, A. J. T; CUNHA, S. B. (orgs.). A questão ambiental. Rio de Janeiro: Bertand 
do Brasil, 2003. 
VEIGA, J. E. Meio ambiente e desenvolvimento. São Paulo: Senac, 2006. 
 
COMPLEMENTAR 
ABSÁBER, A.  Os Domínios de natureza no Brasil.   São Paulo: Ateliê Ed., 2011. 
COSTA, M. C. C. Sociologia - introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 
1991. 
DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2000. 
DREW, D. Processos interativos homem-meio ambiente.  Rio de Janeiro: 
Bertrand,2005. 
SANCHEZ, L.E.  Avaliação de impacto ambiental.  São Paulo: Oficina de textos, 2008. 
 
 
PLANEJAMENTO FÍSICO DE COZINHAS PROFISSIONAIS 
EMENTA: 
Promover  o incentivo aos estudos relacionados à disciplina de Estrutura e Funcionamento 
de Serviços de Alimentos e Bebidas, disponibilizando materiais didáticos, análises de 
casos e de contextos sociais, que permitam compreender de forma reflexiva o 
funcionamento e a estrutura de um setor de alimentos e bebidas, com suas diversas 
tipologias distintas, demonstrando tendências de mercado a fim de garantir a qualidade 
dos serviços prestados neste setor, pluralizando assim a conduta de seus estudos 
aplicados na sociedade, onde a capacidade de sistematizar operações, conhecimentos 
gerais e específicos de uma cozinha, a pesquisa e releituras fazem diretamente 
necessários neste setor.  
BÁSICA: 
LOZADA, G. Planejamento e controle da produção.  Porto Alegre : SAGAH, 2017.  
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595020719/cfi/0!/4/2@100:0.00 
MEZOMO, I.de B. Os serviços de alimentação: planejamento e administração. Barueri, 
SP: Manole, 2015.  
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449820/cfi/0!/4/2@100:0.00 
CHING, F. Técnicas de construção Ilustrada.  SP: Bookman, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=pscicologia%20da%20inova%C3%A7%C3%A3o&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=pscicologia%20da%20inova%C3%A7%C3%A3o&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013320/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595020719/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449820/cfi/0!/4/2@100:0.00
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582604236/cfi/0!/4/4@0.00:23.6 
 
COMPLEMENTAR 
GÓES, R. de  Pousadas e hotéis: manual prático para planejamento e projeto. SP: 
Blucher, 2015. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521209188/cfi/0!/4/2@100:0.00 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Regulamento técnico de boas práticas 
para serviços de alimentação. Resolução RDC – 216 de 15 de setembro de 2004 da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  Brasília: Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, 2004. 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0216_15_09_2004.html 
HAUBERT, M. Primeiros socorros. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024885 
SP. Regulamento Técnico de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de 
Alimentos e para Serviços de Alimentação. Portaria CVS – 5 de 9 de abril de 2013, do 
Centro de Vigilância Sanitária do Estado de SP.  
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/PORTARIA%20CVS-5_090413.pdf 

PINHEIRO, A. C.da F. B. Conforto ambiental: iluminação, cores, ergonomia, 
paisagismo e critérios para projetos . SP : Érica, 2014 . Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518596/cfi/0!/4/2@100:0.00 
 

 
Mundo Contemporâneo, Movimentos Sociais e Globalização (EAD) 
EMENTA: 
Aspectos da dinâmica da sociedade contemporânea. Realidade pós-moderna e as 
profundas transformações nas referências teóricas, estéticas e morais. As novas 
tecnologias da inteligência (o espaço virtual e internet) e a produção do conhecimento. 
Estudo dos movimentos sociais. Movimentos sociais como desafios ao Estado. Os 
movimentos sociais e a transformação das estruturas de dominação 
 
BÁSICA: 
COSTA, C.  Sociologia: introdução à ciência da sociedade. SP: Moderna,2005.  
TOMAZI, N. D.  Iniciação à Sociologia. SP: Atual, 2007. 
SANTOS, M. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência 
universal. RJ.: Record, 2008. 
 
COMPLEMENTAR: 
FRIEDMAN, T. O Mundo é plano. RJ: Objetiva, 2005. 
IANNI, O. Teorias da globalização. RJ: Civilização brasileira, 1995. 
DOMINGUES, J. M. Teorias Sociológicas no século XX. RJ: Editora Civilização 
Brasileira. 2004. 
SORJ, B.  Brasil @ povo.com – a luta contra a desigualdade na sociedade da 
informação. RJ: Zahar, 2003 
 
 
 
3º. Semestre 
 
COZINHA FRANCESA 
EMENTA:  
Promover a compreensão da formação histórica da gastronomia francesa, sua evolução, 
suas tendências e contemporaneidades e o apelo fundamental de influências da França 
em relação à gastronomia nos outros países. Demonstrar as questões linguísticas de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582604236/cfi/0!/4/4@0.00:23.6
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521209188/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0216_15_09_2004.html
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024885
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/PORTARIA%20CVS-5_090413.pdf
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518596/cfi/0!/4/2@100:0.00
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vocabulário técnico da língua francesa, os aspectos geográficos e a importância dos seus 
regionalismos, seus principais produtos e especialidades francesas,  terroir,  combinações 
e técnicas de cocção da gastronomia francesa e a promoção da internacionalização de 
culturas.   
BÁSICA: 
GALMICHE, D. A autêntica culinária francesa. Publifolha, 2012. 
 
GONZAGA, R. et al. Cozinha Francesa .  Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500013/recent 
LE CORDON BLEU. Técnicas culinárias essenciais. Marco Zero. 2010. 
 
COMPLEMENTAR 
BRAZIER, E. A mãe da Cozinha Francesa Moderna. SENAC RJ, 2015. 272 p. 
GISSLEN, W.  Culinária profissional. SP: Manole, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444566/cfi/0!/4/2@100:0. 
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef Profissional. SP:  SENAC 2017. 
NUNES, C.H et al.  Cozinhas europeia. Porto Alegre: Saga. 2018.  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028296/recent 
WRIGHT J.; TREUILLE E.   Todas as técnicas culinárias. Le Courdon Bleu, SP: Marco 
Zero,  2008. 
 
COZINHA ITALIANA 
EMENTA:  
Aprimorar constantemente os conhecimentos adquiridos em habilidades básicas e 
apresenta técnicas específicas, peculiares e as utilizações de métodos de cocção, como 
forma de pesquisar, analisar, desenvolver e executar técnicas e preparações culinárias 
da Cozinha Italiana. Destaca-se o estuda da terminologia e os aspectos históricos da 
cozinha italiana, elaborando produções culinárias clássicas e contemporâneas, 
considerando o uso racional e consciente dos recursos naturais. Desenvolver a 
capacidade de compreensão da diversidade cultural e gastronômica da Itália. O conceito 
de cozinha italiana desta disciplina envolve o conhecimento das diversas culinárias 
regionais da Itália, reconhecer os principais ingredientes de cada região, elaborar em 
pratica as receitas desenvolvidas respeitando os métodos de cocção, cortes e 
apresentação de cada prato.  
BÁSICA: 
GRAZIA, M. e Villa, M.G. A Arte da cozinha italiana ( Academia Barilla).  SP: VeR Ed., 
2013.  
HAZAN, M. Fundamentos da cozinha italiana clássica. SP: Martins Fontes, 2007. 
PINTO, H.R. e BRITO, V.S. Cozinha italiana .Porto Alegre: SAGAH, 2018.Disponível 
em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026612/cfi/0!/4/2@100:0.00  
COMPLEMENTAR: 
BOTTARI, C.  Mamma Mia: receitas italianas e histórias de cozinha.  SP: Ambiente e 
conforto ed., 2010. .   
FREITAS, C.  Cozinha Italiana .   SP: Melhoramentos, 2005. 
GISSLEN, W.  Culinária profissional. SP: Manole, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444566/cfi/0!/4/2@100:0.00 
MELA, A.  Emoções na cozinha: histórias, segredos e receitas das nonnas italianas .   
SP:Disal, 2014. 
OLIVER, J. A Itália de Jamie. SP: Globo, 2007. 
 
 
COZINHA ASIÁTICA E DAS AMÉRICAS  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444566/cfi/0!/4/2@100:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028296/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026612/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444566/cfi/0!/4/2@100:0.00
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EMENTA:  
Analisa, pesquisa, desenvolve e executa técnicas e preparações culinárias da Ásia e das 
Américas fundamentando-se em aspectos étnicos raciais, históricos e da diversidade 
cultural, valorizando o uso racional e consciente dos recursos naturais, por meio do 
conhecimento de suas características geográficas, históricas, políticas e culturais, 
associando o conhecimento de suas técnicas culinárias e utensílios empregados nessas 
preparações, estudar os principais grupos de alimentos encontrados em cada região, 
associado ao estudo de comportamentos alimentares, que influenciaram a gastronomia 
asiática, tornando-a rica em complexidade e requinte., planejar cardápios de cozinha 
oriental e elaborar critérios de qualidade de matérias-primas e fornecedores  
BÁSICA: 
LÖBLER, C. A., GONZAGA de O. e COSTA, L. A. S.  Cozinha da Ásia. Porto Alegre: 
SAGAH, 2019.  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500372/recent 
NUNES, C. H. et al.  Cozinha das Américas.  Porto Alegre: SAGAH, 2019. Disponível 
em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492489/recent 
TAKAHASHI, Jo A Cor do sabor; a culinária afetiva de Shin Koike . SP: Melhoramentos, 
2012. 
 
COMPLEMENTAR: 
BRILLAT-SAVARIN, Jean-Anthelme. A fisiologia do gosto. SP: Companhia das Letras, 
1995. 
FLANDRIN, J.L.; MONTANARI, M.  História da alimentação. SP: Estação Liberdade, 
2018. 
FREITAS, D. e CHAVES, G.  Gastronomia no Brasil e no mundo. SP: SENAC ,2017.  
GISSLEN, W.  Culinária profissional. SP: Manole, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444566/cfi/0!/4/2@100:0.00 
 
 
HOSPITALIDADE E TENDÊNCIAS  
EMENTA:  
Contextualizar sobre a indústria da hospitalidade, através de uma filosofia operacional 
com cuidados aos detalhes no cardápio, no ambiente, na brigada, nas redes sociais, 
visando definir, caracterizar e examinar as diversas facetas da hospitalidade, que envolve 
a diversidade da qualidade do atendimento e dos serviços prestados ao cliente instigando 
o repertório das tendências gastronômicas e suas particularidades na 
contemporaneidade.   
BÁSICA: 
CARDOSO, K. et al. Hotelaria, hospitalidade e humanização. Porto Alegre : SAGAH, 2020 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=hospitalidade&redirectOnClose=/ 
CASTELLI, G. Hospitalidade: a inovação na gestão das organizações prestadoras de 
serviços. SP: Saraiva.2010 . 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=hospitalidade&redirectOnClose=/ 
DENCKER, A. F. M.(coord) Planejamento e gestão em turismo e hospitalidade. 
SP:.Cengage Learning. 2004.  
COMPLEMENTAR 
CROCCO, L et al. Marketing: perspectivas e tendências. SP: Saraiva, 2006. Disponível 
em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=tendencia&redirectOnClose=/ 
FONSECA, M. T. Tecnologias gerenciais de restaurantes.  SP: SENAC 2014. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500372/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492489/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444566/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=hospitalidade&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=hospitalidade&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=tendencia&redirectOnClose=/
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FURTADO, S. M.; VIEIRA,F. V. (orgs.) Hospitalidade: turismo e estratégias segmentadas. 
SP: Cengage Learning. 2011. 
HOLANDA, A. Minha mãe fazia. RJ: Bicicleta Amarela, 2017. 
MONTEIRO R.Z., Cozinhas profissionais. SP: SENAC 2014. 
 
 
PLANEJAMENTO DE CARDÁPIO E CUSTOS  
EMENTA:  
Conceitualizar os fundamentos de planejamento de cardápios  nos  componentes  básicos 
estruturantes e tipológicos na elaboração de cardápios, como a ficha técnica de 
preparação, suas tipologias  em relação à oferta (custos) e a procura (variedades de 
pratos), distribuição percentual de tipos de alimentos: carnes, aves, peixes, frutos do mar, 
verduras, legumes, sopas, entre outros, impactando diretamente na escolha e elaboração 
de um cardápio e sua confecção  semanal, quinzenal, mensal com base nos conceitos 
regionais, nacionais e internacionais. Dentre essas análises de  cardápios elaborados 
poderemos vislumbrar e praticar a dinâmica da lista de compras, aquisição dos gêneros 
e estocagem. 
  
BÁSICA 
MUTTONI, S.  Administração de serviços de alimentação. Porto Alegre, SAGAH, 2017. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardapio&re
directOnClose=/ 
PHILIPPI, S. T. e AQUINO, R.de C. Dietética: princípios para o planejamento de uma 
alimentação saudável. SP; Manole. 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardapio&re
directOnClose=/ 
SILVA, S. M. C. S. da; MARTINEZ, S. Cardápio: guia prático para elaboração . SP: 
Roca, 2008.  
COMPLEMENTAR 
BRAGA, R. M. M. Gestão da gastronomia.  SP: SENAC 2012. 
FAUSTO, M. A. Planejamento de dietas e da alimentação. RJ: Revinter, 2003. 
MEZOMO, I.B. Os Serviços de alimentação: planejamento e administração. Disponível 
em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449820/cfi/7!/4/4@0.00:0.00 
MEZOMO, Iracema de Barros. Os Serviços de alimentação: planejamento e 
administração. SP; Ed. Manole, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardpaio&re
directOnClose=/ 
DENKER, A. F (coord). et al. Planejamento e gestão em turismo e hospitalidade .SP : 
Cengage Learning, 2004. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522128556/cfi/0!/4/4@0.00:21.3 
 
 
EMPREENDEDORISMO (EAD) 
EMENTA: 
Processo Empreendedor; Busca de Oportunidades; Perfil Empreendedor; Análise de 
Mercado; Ciclo de Criação de uma Empresa; Plano de Negócios.  
Básica:  
DORNELAS, José Carlos A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. SP: 
Empreende/Atlas, 2016. Disponível em: 
 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005257/cfi/6/10!/4/14/8@0:0 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardapio&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardapio&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardapio&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardapio&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449820/cfi/7!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardpaio&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardpaio&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522128556/cfi/0!/4/4@0.00:21.3
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005257/cfi/6/10!/4/14/8@0:0
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DORNELAS, José Carlos A. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do 
empreendedor de sucesso. RJ: LTC, 2015. Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2866-8/cfi/6/10!/4/4@0:37.5  
BESSANT, John. Inovação e empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
Disponível em: 
 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/cfi/1!/4/4@0.00:59.4   
COMPLEMENTAR 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 
Barueri, SP: Manole, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520438299/cfi/5!/4/4@0.00:14.1. 
DORNELAS, José. Empreendedorismo para visionários: desenvolvendo negócios 
inovadores para um mundo em transformação. RJ: Empreende/LTC, 2014. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2516-

2/cfi/6/10!/4/2/22@0:0 
HISRICH, Robert D. Empreendedorismo.  Porto Alegre: AMGH, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553338/cfi/1!/4/4@0.00:53.2 
MANDUCA, Alexandre [et al.] Empreendedorismo: uma perspectiva multidisciplinar. RJ: 
LTC, 2016. Disponível em: 
 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521630852/cfi/6/10!/4/6/2@0:0.  
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Empreendedorismo. SP: Pearson, 2012. Disponível 
em: http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574342.   
 
FUNDAMENTOS DE MARKETING (EAD) 
Ementa: Evolução histórica. Objetivos gerais do marketing. O composto de marketing e 
as suas variações conceituais. As aplicações práticas do marketing-mix através de 
estudos de casos. Conhecimento sobre as relações com o mercado (cliente e fornecedor). 
Conhecimento da organização pelo mercado-alvo. Avaliação da satisfação e da 
insatisfação dos clientes. Marketing de relacionamentos.   
BÁSICA 
COBRA, Marcos. Marketing Básico. SP: Ed. Atlas, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010572/cfi/6/10!/4/2/2@0:100  
CROCCO, Luciano. Fundamentos de marketing: conceitos básicos. SP: Saraiva, 2013. 
Disponível em: 
 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502205741/cfi/2!/4/4@0.00:10.9 
KOTLER, Philip; GARY, Armstrong. Princípios de marketing. SP: Ed. Prentice/Hall do 
Brasil, 2015. Disponível em: 
https://bv4.digitalpages.com.br/?filtro=livros&term=marketing&searchpage=2&from=busca
&page=-17&section=0#/legacy/22443  
 
COMPLEMENTAR 
AMARAL, D. C.; ALLPRANDINI, D. H.; FORCELINI, F. A. et. al. Gestão de 
desenvolvimento de produtos: uma referência para a melhoria do processo. SP: Saraiva 
2006. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502111868/cfi/4!/4/4@0.00:0.00  
GREWAL, Dhruv. Marketing. Porto Alegre: AMGH, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555516/cfi/1!/4/4@0.00:63.9  
PRIDE, William M. Fundamentos de marketing. SP: Cengage Learning, 2015. Disponível 
em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124053/cfi/2!/4/4@0.00:6
7.2 
SHIMP, Terence A. Comunicação de marketing: integrando propaganda, promoção e 
outras formas de divulgação. SP: Cengage Learning, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126231/cfi/2!/4/4@0.00:57.8  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2866-8/cfi/6/10!/4/4@0:37.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/cfi/1!/4/4@0.00:59.4
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520438299/cfi/5!/4/4@0.00:14.1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2516-2/cfi/6/10!/4/2/22@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2516-2/cfi/6/10!/4/2/22@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553338/cfi/1!/4/4@0.00:53.2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521630852/cfi/6/10!/4/6/2@0:0
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574342
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010572/cfi/6/10!/4/2/2@0:100
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502205741/cfi/2!/4/4@0.00:10.9
https://bv4.digitalpages.com.br/?filtro=livros&term=marketing&searchpage=2&from=busca&page=-17&section=0#/legacy/22443
https://bv4.digitalpages.com.br/?filtro=livros&term=marketing&searchpage=2&from=busca&page=-17&section=0#/legacy/22443
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502111868/cfi/4!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555516/cfi/1!/4/4@0.00:63.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124053/cfi/2!/4/4@0.00:67.2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124053/cfi/2!/4/4@0.00:67.2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126231/cfi/2!/4/4@0.00:57.8
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YANAZE, M. H. Gestão de marketing e comunicação: avanços e aplicações. SP: Ed. 
Saraiva, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502125896/cfi/4!/4/4@0.00:11.5 
 
 
4º.SEMESTRE  
COZINHA MEDITERRÂNEA 
EMENTA 
Ao final desta disciplina o aluno estará apto a discernir a pluralidade de influências e 
particularidades da Cozinha Mediterrânea, dentro do contexto amplo das nacionalidades; 
compreender os fundamentos e princípios culturais gastronômicos dos principais países 
do Mediterrâneo e sua amplitude de abrangência no Brasil, suscitando a heterogeneidade 
cultural; estimular a cultura, intercalando objetivo de pesquisa, inovação, habilidade e 
indagações, fundamentando-se em aspectos metodológicos, históricos e da diversidade 
cultural, valorizando o uso racional e consciente dos recursos naturais.  
BÁSICA 
BRILLAT-SAVARIN, Jean-Anthelme. A fisiologia do gosto. SP: Companhia das Letras, 
1995. 
CHEF PROFISSIONAL. Instituto Americano de Culinária. SP: SENAC 2010.   
NUNES, C.H. et al.  Cozinhas europeia. Porto Alegre: Saga. 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028296/recent 
  
COMPLEMENTAR 
BAUER, C. S. História antiga . Porto Alegre : SAGAH, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029958/cfi/0!/4/4@0.00:7.00 
MCWILLIAMS, Margaret  Alimentos : um guia completo para profissionais .10. ed. 
Barueri, SP : Manole, 2016.Disponível  em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451649/cfi/6!/4/4@0.00:45.7 
MELA, A.  Emoções na cozinha: histórias, segredos e receitas das nonnas italianas.   
SP: Disal, 2014. 
PERCUSSI, L. Azeite: história, produtores, receitas. SP: SENAC, 2009.  
PINTO, H.R. e BRITO, V.S. Cozinha italiana .Porto Alegre: SAGAH, 2018.Disponível 
em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026612/cfi/0!/4/2@100:0.00  
 
PANIFICAÇÃO 
EMENTA: 
Promover a implantação e  execução de  princípios de boas práticas na elaboração de 
produtos da panificação no que tange e rege as leis sobre a higienização do ambiente, 
equipamento e manipulador, bem como gerar conceitos de qualidade na diversidade das 
matérias primas considerando suas características especificas que permitirão  a obtenção 
de produtos específicos e/ou com qualidade superior além de fomentar a sua 
variabilidade, perfilar sobre as técnicas e metodologias de produção tendo como recurso 
o advento de equipamentos para o preparo e o cozimento assim como o beneficiamento 
manual que fundam a panificação artesanal e caseira. Destacar e demonstrar os preceitos 
metodológicos, a importância dos ingredientes e dos agentes enriquecedores e 
conservadores na obtenção do produto final, permitindo identificar as análises críticas 
sensoriais gerando a identidade do produto, aumento de vida útil e o incentivo a criação 
de novos produtos atendendo a demanda de mercado com inovações tecnológicas que 
atenuem o impacto socioambiental.  
BÁSICA: 
CAUVAIN, Stanley P.e YOUNG, L.S. Tecnologia da panificação / Stanley P. Barueri, SP: 
Manole, 2009. Disponível lem: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502125896/cfi/4!/4/4@0.00:11.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028296/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029958/cfi/0!/4/4@0.00:7.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451649/cfi/6!/4/4@0.00:45.7
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026612/cfi/0!/4/2@100:0.00
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442180/recent. 
SILVA, João Luiz Maximo  et al. Panificação: da moagem do grão ao pão assado. 
Barueri [SP] : Manole, 2021. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555764895/cfi/6/16!/4@0:0 
SUAS, M. Panificação e vienoisserie: abordagem profissional. SP: CENGAGE. 2011. 
Disponível  em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113378/recent  
COMPLEMENTAR: 
SUAS, M. Pâtisserie: abordagem profissional. SP: Cengage Learning, 2011. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113378/recent 
CANELLA-RAWL, S. Pão: arte e ciência. SP: Senac. 2005.   
GALVES, M.C.P. Técnicas de panificação e massa. SP: Erica, 2014. 
JACOB, H. E. Seis mil anos de pão. SP: Nova Alexandria, 2003. 
VIANNA, F. S. V. et elii.   Manual prático de panificação. SP: SENAC 2018.  
 
 
GASTRONOMIA MOLECULAR E AVANÇOS TECNOLÓGICOS 
EMENTA 
Ao final desta disciplina o aluno estará apto a distinguir as diferentes influências e 
características da Cozinha Molecular; compreender os fundamentos e princípios culturais 
gastronômicos das principais correntes e movimentos gastronômicos; fomentar a cultura, 
alternando intenção de pesquisa, inovação, destreza e questionamentos em relação aos 
preceitos da Cozinha Molecular e suas vertentes, fundamentando-se em aspectos 
metodológicos, históricos e da diversidade cultural, valorizando o uso racional e 
consciente dos recursos naturais. 
 
 
  
BÁSICA 
ABRANTES, G. e MATTA, P.  Cozinha modernista.  SP, SENAC/Rio, 2019. 
FELLOWS, P.J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática. SP: 
Artmed-Bookman, 2019.  
HAUMONT, R.  Um químico na cozinha: a ciência da astronomia molecular. RJ: Zahar, 
2016.  
COMPLEMENTAR 
ARAÚJO, W. M.C.; MONTEBELLO, N. P.; BOTELHO, R. B. A.; BORGO, L.A. Alquimia 
dos alimentos.  SP: SENAC 2015. 
NESPOLO, C. R. Práticas em tecnologias de alimentos. SP: Artmed. 2015 . 
PEREDA,J A O. Tecnologias de alimentos - Volume 1. SP: . Artmed. 2005. 
PEREDA,J. A. O. Tecnologias de alimentos -  Volume 2. SP: Artmed. 2005. 
SILVA, P.S. Bioquímica dos Alimentos. Porto Alegre: SAGAH. 2018. 
Disponível  :https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026605/cfi/0!/4/2  
 
PRINCÍPIOS DA ENOLOGIA 
Transmitir os conhecimentos de base sobre os vinhedos, a uva e a vinificação, de todos 
os tipos de vinhos, introduzindo os preceitos da cadeia produtiva, processos qualitativos 
e quantitativos no que tange as dimensões do terroir, nacionais e internacionais, com 
técnicas e à prática da analise sensorial, conhecimento do vocabulário técnico e 
desenvolvimento de habilidade de degustação, harmonização com os alimentos e 
estratégias de venda.   
BÁSICA 
HENDERSON, J. Patrick. Sobre vinhos SP: Cengage Learning, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522114757/cfi/8!/4/4 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442180/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555764895/cfi/6/16!/4@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113378/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113378/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522114757/cfi/8!/4/4
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DAL MAGRO, L.  et al.  Enologia. Porto Alegre : SAGAH, 2019.Disponpivel em : 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556900971/recent 
SANTOS, J.I. e SANTANA, J.M.  Comida e vinho: harmonização essencial. SP: SENAC 
2014. 
 
COMPLEMENTAR 
VENTURINI FILHO , W. G.  (coord) Bebidas alcoólicas : ciência e tecnologia . SP : 
Blucher, 2016.  Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521209577/cfi/4!/4/4@0.00:57.3 
COPELLO, M.  Os sabores do douro e do minho. S P: SENAC 2008. 
ELEUTERIO, H.   Serviços de alimentação e bebidas SP : Érica, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513300/cfi/2!/4/4@0.00:0.00 
GIOVANNINI, Eduardo. Manual de viticultura . Porto Alegre : Bookman, 2014. Disponivel 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601341/cfi/2!/4/4@0.00:60.6 
MATIAS, Marlene A arte de receber em eventos.  Barueri, SP : Manole, 2014. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446331/cfi/5!/4/4@0.00:33.7  
 
SERVIÇOS DE SALÃO E BAR 
EMENTA: 
A disciplina aborda fluxos de trabalho no salão de restaurante e o serviço de Buffet, numa 
visão de gestão operacional como um todo, independente da sua tipologia seja 
restaurante ou serviços, identificando a estrutura ideal  funcional, na promoção do 
entendimento dos processos e fluxos operacionais existentes no salão e no departamento 
de bar; compreendendo a importância de layout inteligente da estrutura física e de 
materiais  e equipamentos, bem como a importância da organização e padronizações para 
auxiliar a brigada de atendimento no compromisso de  excelência no atendimento.  
BÁSICA 
FONSECA, M. T. Tecnologias Gerenciais de Restaurantes.  SP: SENAC 2014. 
MEZOMO, I.de B. Os serviços de alimentação: planejamento e administração. Barueri, 
SP: Manole, 2015.  
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449820/cfi/0!/4/2@100:0.00 
NOGUEIRA, Camila Gomes et al. Porto Alegre : SAGAH, 2020. Disponível em:   
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556900681/cfi/0!/4/4@0.00:26. 
 
COMPLEMENTAR 
MATIAS, M.  A Arte de receber em eventos . Barueri, SP : Manole, 2014. Disponível 
em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446331/cfi/10!/4/2@100:0.00 
PAIVA, H. A. B. Planejamento estratégico de eventos : como organizar um plano 
estratégico para eventos turísticos e empresas de eventos . SP: Atlas, 2008. 
Disponível  em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522464531/cfi/4!/4/4@0.00:16.3 
BRAGA, R.M.M. Gestão da gastronomia.  SP: SENAC 2012. 
ELEUTERIO, H. Serviços de alimentação bebidas. São Paulo : Érica, 2014. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513300/cfi/2!/4/4@0.00:0.00 
FURTADO, S. M.; VIEIRA,F. V. (orgs) Hospitalidade: turismo e estratégias 
segmentadas. SP: Cengage Learning.2011. 

 
 
ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL - EAD  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521209577/cfi/4!/4/4@0.00:57.3
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513300/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601341/cfi/2!/4/4@0.00:60.6
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446331/cfi/5!/4/4@0.00:33.7
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449820/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556900681/cfi/0!/4/4@0.00:26
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446331/cfi/10!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522464531/cfi/4!/4/4@0.00:16.3
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513300/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
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EMENTA: Apresenta as possíveis relações éticas existentes entre a empresa e seus 
stakeholders, lembrando que esses se referem aos acionistas, aos fornecedores, aos 
funcionários, a comunidade e os clientes. Além do mais, faz-se necessário contemplar 
como a ética está diretamente relacionada com as questões acerca da 
Responsabilidade Social das organizações. Apresenta o papel do gestor quanto a 
conduta ética das organizações onde exercem atividade de gestão. Processos, 
Infrações e Penalidades, bem como Responsabilidade Civil, Criminal, Fiscal e Social 
também fazem parte do conteúdo apresentado nessa disciplina. 
 
BÁSICA  
LOPES FILHO, A. R. I. et al. . Ética e cidadania .  Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024816/cfi/1!/4/4@0.00:68.2 
FELIZARDO, A.R .  Ética e direitos humanos.   Curitiba: Intersaberes, 2015.   
Disponível em:  
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127964/pages/5 
SANTOS, A. P. M.  et al.  Legislação e ética profissional . Porto Alegre: SAGAH, 
 2019.Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029019/cfi/1!/4/4@0.00:52.3 

 
COMPLEMENTAR 
PINEDA, Eduardo Soto. Ética nas empresas .Porto Alegre : AMGH, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308887/cfi/2!/4/4@0.00:52.9 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 
Barueri, SP: Manole, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520438299/cfi/5!/4/4@0.00:14.1 
MUNHOZ, A. S. Responsabilidade e autoridade social das empresas.   Curitiba: 
 Intersaberes, 2015. Disponível  em: 
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302217/pages/-2 
PASSOS, E.  Ética nas organizações.   SP: Atlas, 2012. 
VÁSQUEZ,A.S. Ética.  RJ: Civilização brasileira, 2012. 
 
 
 
RELAÇÕES ÉTNICAS RACIAIS E DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS – EAD 
Ementa: Aborda conceitos de classe, gênero, raça-etnia, geração e cultura. Estuda 
processos de socialização no mundo contemporâneo e na sociedade brasileira, as 
perspectivas da inclusão educacional e cultural, os grupos minoritários e formas de 
inserção na sociedade. Apresenta os Direitos humanos e as facetas da exclusão social. 
 
BÁSICA 
CARANO, Renan Costa Valle et. al. Direitos humanos e diversidade. Porto Alegre: 
SAGAH, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028012/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Acesso em: 04 abr. 2022. 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2016. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502208537 
Acesso em: 04 abr. 2022. 
ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não violência. São Paulo: Atlas, 
2015.Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597000467 Acesso em: 04 
abr. 2022. 
 
COMPLEMENTAR 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024816/cfi/1!/4/4@0.00:68.2
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127964/pages/5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029019/cfi/1!/4/4@0.00:52.3
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308887/cfi/2!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520438299/cfi/5!/4/4@0.00:14.1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302217/pages/-2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028012/cfi/0!/4/2@100:0.00
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RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem 
internacional. São Paulo: Saraiva, 2016.Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547202781 Acesso em: 04 
abr. 2022. 
FILHO, Manoel Gonçalves F. Direitos Humanos Fundamentais, 15ª edição. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2016. 9788502208537. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502208537/. Acesso em: 06 
abr. 2022. 
SCARANO, Renan Costa V.; DORETO, Daniella T.; ZUFFO, Sílvia; et al. Direitos 
humanos e diversidade. São Paulo Grupo A, 2018. 9788595028012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028012/. Acesso em: 06 
abr. 2022. 
BAZILIO, Luiz C. Infância, educação e direitos humanos. São Paulo: Cortez, 2011. 
9788524924378. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788524924378/. Acesso em: 06 
abr. 2022. 
OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves D. Direitos Humanos São Paulo: Grupo GEN, 
2016. 9788530968908. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968908/. Acesso em: 06 abr. 
2022. 
 
  
 

5º.SEMESTRE  
GESTÃO FINANCEIRA 
EMENTA 
Promover a compreensão dos fundamentos de administração de empresas e seus bens, 
visando o estudo do histórico do pensamento administrativo, de maneira a compreender 
as funções de administrador e o gerenciamento de um negócio gastronômico na premissa 
financeira, contemplando a legislação trabalhista vigentes, recursos humanos, perfil do 
colaborador, analise da administração de materiais, em função do valor agregado e da 
vida útil dos materiais e dos problemas decorrentes, avaliar riscos, controlar os custos e 
tomada de decisões mais assertivas, com análise preventiva antecipada. 
 
BÁSICA 
BOEGER, Marcelo A. Gestão financeira para meios de hospedagem: hotéis, pousadas, 
hotelaria hospita- lar e a hospitalidade. SP : Atlas, 2006. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466498 
CHIAVENATO, I.  Gestão financeira: uma abordagem introdutória. Barueri, SP : Manole, 
2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445518 
GITMAN,L.J.;ZUTTER,C. Princípios de administração financeira. SP: Pearson, 2017. 
 
COMPLEMENTAR 
SANT’ANNA, Lina Cláudia e NICHELLE, Pryscila G. Administação aplicada à produção 
de alimentos. Porto Alegre : SAGAH, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595022966/cfi/0!/4/2@100:0.00 
BRAGA, R. M. M. Gestão da gastronomia.  SP: SENAC 2012. 
FONSECA, M. T. Tecnologias Gerenciais de Restaurantes.  SP: SENAC 2014. 
MUTTONI, S.  Administração de serviços de alimentação. Porto Alegre, SAGAH, 2017. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardapio&re
directOnClose=/ 
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PAIM, Wilson M. Custos e orçamento em serviços de hospitalidade : uma visão 
operacional. -- SP : Érica, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513225/cfi/0!/4/2@100:0.00 
 
 
CONFEITARIA 
EMENTA 

Suas intenções da formação do conhecimento estão voltadas a experiência 
vivenciada no preparo de receitas básicas com técnicas primordiais do preparo de 
doces, a história da evolução da Confeitaria ao longo dos séculos, os fundamentos 
e importância da precisão das medidas e manifestação da criatividade na 
finalização dos produtos, urgindo a necessidade da contextualização das 
tecnologias emergentes, seja dos equipamentos e utensílios ou das técnicas 
empregadas uma vez que está disciplina fomenta e circunscreve a criação da arte 
nos diversos universos temáticos da gastronomia, preponderantemente 
enraizadas nos regionalismos, formações culturas e suas nacionalidades. 
 
BÁSICA 
GALVES, Mariana de C. P.  Técnicas de confeitaria. SP : Érica, 2014.  
Disponível em:.https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521879/recente 
GISSLEN, W. Panificação e confeitaria profissionais. SP: Manole, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444795/cfi/0!/4/2@100:0.00 
SUAS, M. Panificação e viennoiserie - abordagem profissional. SP :Cengage Learning, 
2011.Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113460/recent  
COMPLEMENTAR 

CANELLA-RAWLS, S. Espessantes na confeitaria - texturas e sabores. SP: Senac , 2018. 
COSTA, Luana. Confeitaria básica Porto Alegre: SAGAH, 2018.Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026742/cfi/1!/4/4@0.00:52.3 
COSTA, R. Confeitaria escalafobética. SP: SENAC 2017. 
GALVÃO, J. A química dos bolos: receitas e segredos para dias mais doces. Companhia 
de Mesa, 2017. 
SUAS, M. Pâtisserie: abordagem profissional. SP: Cengage Learning, 2011. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113378/recent   
 
COZINHA DE CRIAÇÃO E INOVAÇÃO 
 
EMENTA 
Expressar de forma internacionalizada e exteriorização do conhecimento adquirido 
durante o curso de Gastronomia com o uso das técnicas, tendências, compreensão do 
uso de equipamentos modernos que facilitam o trabalho na cozinha, complementando à 
parte prática são evocados a história e transformações da culinária, movimentos que 
inspiram a arte inovadora da atualidade, detectando melhorias, soluções e promovendo 
medidas de criação de novos produtos, gerando estudos de casos e a contextualização 
com a contemporaneidade.  
BÁSICA 
ABRANTES, G.; MATA, P.  Cozinha modernista. história, ingredientes e receitas da 
cozinha do século XXI.  RJ: Senac , 2019. 
GOVINDARAJAM, V. O Desafio da inovação. Elsevier, 2013. 
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RIGG, A. Gifts da cozinha; SP: Melhoramentos, 2011. 
 

COMPLEMENTAR 
GISSLEN, W.  Culinária profissional. SP:Manole, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444566/cfi/0!/4/2@100:0. 
HUECK, S. Guten Appetit : a nova cozinha alemã. SP: Melhoramentos, 2014. 
INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef Profissional. SP:  SENAC 2017. 
OLIVER, J. Revolução na cozinha. SP:Globo Estilo, 2009. 
POTTER, J. Cozinha Geek. SP: Alta Books, 2017. 
 
 
COZINHA INDUSTRIAL E HOSPITALAR 
EMENTA 
Focar no planejamento físico das unidades hospitalares nos quesitos básicos de 
engenharia, layout com fluxo de produção, sustentabilidade, além do dimensionamento 
de equipamentos, especificações e quantidade de utensílios necessários para promover 
a concretização e a importância da nutrição clínica, dietas especiais com uso de ervas e 
especiarias, balanceamento nutricional, alimentos com alto padrão de qualidade e 
segurança alimentar, regionalização e sazonalidade dos insumos, de acordo com as 
especificidades particulares de cada paciente. 
 
BÁSICA 
BURMESTER, Haino Gestão da qualidade hospitalar. São Paulo: Saraiva, 2013. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502201897/cfi/0!/4/4@0.00:21.3 
MEZOMO, Iracema de Barros. Os Serviços de Alimentação: Planejamento e 
Administração. Ed. Manole, 2015. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardpaio&re
directOnClose=/ 
PHILIPPI, Sonia Tucunduva; AQUINO, Rita de Cassia. Dietética: princípios para o 
planejamento de uma alimentação saudável. SP: Manole. 2015 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardapio&re
directOnClose=/ 

 
COMPLEMENTAR 
CARDOSO, Karen. Hotelaria, hospitalidade e humanização. SP: Grupo A, 2020.  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=hospitalidade&redirectOnClose=/ 
CUPPARI, L. Nutrição clínica no adulto. SP: Manole, 2007. 
LEÃO, L. S. C. S.; GOMES, M. do C. R.. Manual de nutrição clínica: para atendimento 
ambulatorial do adulto. Petrópolis: Vozes, 2012. 
SANTOS, Eliane C. e TRIGUEIRo, E.  Nutrição e dietética . São Paulo : Érica, 2014. 
Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521152/cfi/0!/4/4@0.00:54.3 
SHILS, M. E.; SHILS, M. E. et al. Nutrição moderna na saúde e na doença.  SP: Manole, 
2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451670/cfi/0!/4/4@0.00:0.00  
 

GESTAO DE PESSOAS (EAD) 
EMENTA: Administração de Gestão de RH hoje. Gestão de RH em um ambiente 
dinâmico e competitivo. Planejamento estratégico de RH. ARH: aplicando pessoas: 
orientação de pessoas; modelagem de cargos e avaliação do desempenho humano. 
ARH: recompensando pessoas: remuneração; programas de incentivos e benefícios e 
serviços. ARH: desenvolvendo pessoas: treinamento e desenvolvimento de pessoas e 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444566/cfi/0!/4/2@100:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502201897/cfi/0!/4/4@0.00:21.3
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardpaio&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardpaio&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardapio&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=planejamento%20de%20cardapio&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=hospitalidade&redirectOnClose=/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521152/cfi/0!/4/4@0.00:54.3
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451670/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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organizações. ARH: mantendo pessoas: relações com os empregados; higiene, 
segurança e qualidade de vida no trabalho. ARH: monitorando pessoas: bancos de 
dados e sistemas de informações de RH. O futuro da gestão de pessoas. 
 
 
BÁSICA 
CHIAVENATO, I.  Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 
organizações. Barueri, SP: Manole, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445495/cfi/5!/4/4@0.00:15.8.  
DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. SP: 
Atlas, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005196/cfi/6/10!/4@0:0 
IZIDORO, Cleyton.  Avaliação de desempenho de empresas. SP: Pearson Education do 
Brasil, 2015. Disponível em: 
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Avalia%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520d
esempenho%2520humano%2520na%2520empresa&searchpage=1&filtro=livros&from=bus

ca&page=-7&section=0#/legacy/35509.  
 
COMPLEMENTAR 
CARVALHO, Antonio Vieira de. Administração de recursos humanos. SP: Cengage 
Learning, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113002/cfi/3!/4/4@0.00:44.0 
GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis estratégicos. SP: Atlas, 
2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597009064/cfi/6/10!/4/20@0:
98.4.  
HANASHIRO, D. M. M.  et ali.  Gestão do fator humano. SP: Saraiva, 2008. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088979/cfi/4!/4/4@0.00:0.00 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Recursos humanos: estratégia e gestão de pessoas 
na sociedade. RJ: LTC, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2593-3/cfi/6/10!/4/8/10@0:53.1 
KOPS, Lucia Maria Horn; SILVA, Selma França da Costa; ROMERO, Sonia Maria Thater. 
Gestão de pessoas: conceitos e estratégias. Curitiba: InterSaberes, 2013. Disponível em: 
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127001.  
 
 

GESTÃO DE PROJETOS (EAD) 
EMENTA 
Aspectos gerais de projetos, suas características, abordagem por fases com 
customização dos conceitos para projetos de Tecnologia da Informação. Etapas de um 
projeto: Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação, 
Riscos, Aquisições e Integração. Apresentar ferramentas de planejamento e controle 
dos projetos. Consolidar os conceitos em um plano de projeto integrado. 
 
BÁSICA  
MENEZES, L. C. M. Gestão de projetos.  São Paulo: Atlas, 2009. 
MOLINARI, L.  Gestão de projetos - teoria, técnicas e práticas. São Paulo: Erica, 2010. 
TORRES, C.; LELIS, J. C. Garantia de sucesso em gestão de projetos: recurso escasso 
x planejamento abusivo. São Paulo: Brasport, 2009. 
 
COMPLEMENTAR 
CASAROTTO FILHO, N. Elaboração de projetos empresariais: análise estratégica, 
estudo de viabilidade e plano de negócios. São Paulo: Atlas,2011.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445495/cfi/5!/4/4@0.00:15.8
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005196/cfi/6/10!/4@0:0
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Avalia%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520desempenho%2520humano%2520na%2520empresa&searchpage=1&filtro=livros&from=busca&page=-7&section=0#/legacy/35509
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Avalia%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520desempenho%2520humano%2520na%2520empresa&searchpage=1&filtro=livros&from=busca&page=-7&section=0#/legacy/35509
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Avalia%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520desempenho%2520humano%2520na%2520empresa&searchpage=1&filtro=livros&from=busca&page=-7&section=0#/legacy/35509
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113002/cfi/3!/4/4@0.00:44.0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597009064/cfi/6/10!/4/20@0:98.4
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597009064/cfi/6/10!/4/20@0:98.4
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088979/cfi/4!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2593-3/cfi/6/10!/4/8/10@0:53.1
http://unar.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127001
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DORNELAS, J. C. A.  Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. 
DEGEN, R. J. O Empreendedor: empreender como opção de carreira. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2009. 
MAXIMIANO, A. C. Administração para empreendedores: fundamentos da criação e da 
gestão novos negócios.  São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
SALIM, C. S. Introdução ao empreendedorismo: construindo uma atitude 
empreendedora. Rio de Janeiro: Elsevier,2010. 
 
 
LIBRAS - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (OPTATIVA - EAD) 
EMENTA 
Aspectos da língua de Sinais e sua importância: cultura e história. Identidade surda. 
Expressão corporal e facial. Alfabeto manual; gramática de libras; sinais de nomes 
próprios; soletração de nomes; localização de nomes; percepção visual.  Noções 
básicas de escrita de sinais. Processo de aquisição da Língua de Sinais observando as 
diferenças e similaridades existentes entre esta e a Língua Portuguesa. 
 
BÁSICA  
GOES, M. C.R   Linguagem, surdez e educação.   São Paulo: Autores Associados, 2006. 
QUADROS, Ronice Muller. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2004 
QUADROS, Ronice Muller. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
 
COMPLEMENTAR 
BRASIL. Saberes e práticas da inclusão: dificuldades de comunicação e sinalização: 
surdez. Educação Infantil. Brasília: MEC; SEESP, 2005. 
_______. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. 
Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos. 
Brasília: MEC; SEESP, 2004. 
FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. Brasília: 
MEC/SEESP, 1997. 
MOURA. M. C. O Surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter 
2000. 

 

 

3.6 METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada para o curso de Curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 

busca possibilitar ao corpo discente a autonomia em seus estudos e o estímulo a 

pesquisa, aplicação da teoria à prática e o desenvolvimento das competências e 

habilidades propostas. 

O processo de ensino-aprendizagem, nas suas vertentes permite a utilização de 
métodos variados de ensino, seja na modalidade individualizada, coletiva ou em grupo, 
fomentando o dinamismo desta relação. No Curso Superior de Tecnologia em 
Gastronomia há oportunidade para o ensino individualizado, valorizando as condições 
pessoais do aluno, com suas aptidões e motivações. Além disso permite a possibilidade 
de atuação coletiva no processo de ensino aprendizagem, seja através da realização de 
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trabalhos em grupo e nos projetos desenvolvidos nas atividades de extensão. Trata-se, 
portanto, de uma metodologia de ensino dinâmica, articulada às diversas necessidades 
do aluno como elaboração individual de conhecimento, quanto à necessidade social de 
realizar trabalhos e atividades de forma coletiva.  

Esse método misto, cuja dinâmica visa abarcar formas variadas de ensinar, aprender e 
agir, busca proporcionar ao aluno a vivência de diversas situações que terá de enfrentar 
ao longo de sua vida, onde, em determinada situações, terá que agir sozinho, e em 
outras, deverá agir articulado com outras pessoas ou grupos.  

O professor, por sua vez, assume o compromisso de fomentar os potenciais dos alunos 
num cenário de descobertas, vivências práticas, perpetuidade dos estudos, onde a 
autonomia discente constantemente é estimulada. As metodologias desenvolvidas são 
aquelas que respeitam o aluno em sua dimensão holística, como ser dotado de 
inteligência, emoção e vontade. Partindo do princípio de que métodos e técnicas são 
instrumentos de ensino e aprendizagem, o papel do professor é decisivo na busca de 
formas de ensino que sejam adequadas aos seus alunos e ao conteúdo a ser 
trabalhado, conforme as diretrizes curriculares propostas.  

Entre uma amplitude de técnicas utilizadas no processo de ensino, enumeram-se 
algumas pela possibilidade pedagógica que oferecem, certificando que elas não 
inviabilizam a utilização de outros métodos, uma vez que a dinâmica de ensino deve 
envolver uma metodologia diversificada, garantindo uma melhor eficácia do processo 
educativo: 

A) Aula Expositiva– Assumindo o papel não dogmático, permite a abertura da 
contestação, discussão e a participação dos alunos em sala de aula através da 
oralidade. 

B) Estudo Dirigido - Esta técnica consiste na articulação de um ao estudo dirigido, em 
que o professor expõe um tema, indica as fontes de estudo, elabora questionários a 
serem estudados extraclasse e posteriormente podendo ser discutidos pela classe, 
usufruindo desta metodologia como complementação de conteúdo.  

C) Arguição oral – O aluno deve estudar por conta própria conteúdos previamente 
orientados pelo professor e a verificação da aprendizagem é feita oralmente. Com a 
utilização deste método, oportuniza ao aluno a assimilar previamente o conteúdo, 
visando esclarecer dúvidas, juntamente com professor.  

D) Arguição oral com Monitores - Este método envolve a participação não obrigatória de 
monitores, como um estímulo aos que pretendem seguir a carreira docente. O método 
prevê o aproveitamento de alunos como auxiliares do professor, em disciplinas 
específicas, selecionada pelo aluno monitor, o que permite um nível maior de 
aproveitamento, visto que todos os alunos serão arguidos sobre todo o assunto 
estudado  

E) Leitura e Intepretação de Texto - Consiste em indicar textos de estudo sobre um 
determinado tema. Uma vez estudados os textos, os alunos passam por uma verificação 
da aprendizagem, por meio de uma prova escrita, cujos resultados fornecem material 
para se promover uma discussão do contexto.  

F) Leitura Dirigida – Este método é utilizado para se estudar determinado conteúdo, por 
meio de indicação de textos selecionados para este fim. Esta leitura é dirigida tanto para 
aprofundamento e ampliação da aprendizagem, como para melhor apreensão do 
conhecimento;  
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G) Situação De Problemas - Esta técnica consiste em propor situações-problema aos 
alunos, de acordo com a temática a ser estudada, oportunizando perspectivas de 
situações para que eles possam solucioná-los. Neste aspecto valoriza o envolvimento 
da necessidade de estudo e tanto quanto exige que o aluno pesquise o tema e exercite 
a reflexão para solucionar os problemas propostos.  

H)  Projetos –  É uma atividade que permite o envolvimento do aluno numa perspectiva 
de situação concreta, real através da prática. O aluno ao vivenciar esta experiência, e 
por estimular a iniciativa, a autoconfiança, o senso de responsabilidade e autonomia, 
estabelece oportunidades para o desenvolvimento de projetos independentes, podendo 
colaborar na elaboração e implementação de atividades de extensão sob orientação do 
professor. Além disso está metodologia assume o caráter interdisciplinar sendo 
executado como atividade avaliativa dentro das disciplinas no semestre vigente. 

I) Estudo De Casos – Propõe uma situação realística, para análise, aferimento e 
apreciação pelos alunos, no intuito de transcender os conteúdos e conhecimentos 
praticados em classe, incrementando e sedimentando valores significativos como 
contexto da realidade, motivação, inspiração alicerçando a construção de carreira no 
âmbito profissional  

J) Pesquisa – Caracterizada como um processo de investigação do saber empírico, o 
aluno pode utilizar desta ferramenta para o processo de construção e apreensão do 
conhecimento, através de consultas bibliográficas, leituras e interpretação de artigos 
científicos, sites, pesquisa de campo, transformando o empirismo em conhecimento 
científico. Esta modalidade comumente é executada de forma qualitativa e quantitativa, 
sendo o aluno estimulado a participar do programa de Iniciação Científica, bem como a 
participação em Congresso e publicações para a Revista institucional  

K) Prática – A prática assume o papel de atividades desenvolvidas para a assimilação 
do conhecimento nas suas diversas vertentes, conhecendo os saberes das cozinhas 
internacionais e nacionais, contemplando assim seus regionalismos, costumes, cultura, 
em produções culinárias, identificando os ingredientes, métodos e técnicas culinárias, 
detectando os sabores, texturas e estética na apresentação dos pratos, manipulação de 
alimentos, segurança alimentar, domínio das cozinhas clássicas, aprovisionamento dos 
saberes  tecnológicos e da  inovação, prática de saberes sustentáveis na relação 
homem e meio ambiente, bem como a experiência prática da funcionabilidade das 
dinâmicas do ciclo operacional do salão, serviços  e do restaurante como um todo.     

Vale ressaltar que o emprego de uma metodologia acessível à realidade do aluno não 

ocorre apenas na questão didática da instituição, tal volta-se a assegurar às pessoas 

com deficiência condições de igual acesso, permanência e conclusão da educação 

superior.  

 

Por fim, a metodologia empregada está alinhada e em consonância com 

desenvolvimento das competências e habilidades previstas nas disciplinas e no 

conteúdo programático, objetivando que o perfil proposto ao egresso seja alcançado e 

o profissional tenha a sua inserção no mercado de trabalho apto a desenvolver as 

atividades esperadas.  

 

 

 

 



 

 

 

81 

3.7 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

O indicador não se aplica ao curso. 

 

3.8 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – RELAÇÃO COM A REDE DE 

ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

O indicador não se aplica ao curso. 

 

3.9 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA 

O indicador não se aplica ao curso. 

 

3.9.1 ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO 
O indicador não se aplica ao curso. 

 

3.10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As Atividades Complementares do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 

Ulson” – UNAR são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por 

avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas 

fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o 

mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. Produções 

bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e visitas técnicas, palestras, simpósios, 

cursos e seminários, leituras, participação em projetos sociais e frequência a peças 

teatrais e mostras cinematográficas poderão fazer parte das Atividades 

Complementares.  

 

As Atividades Complementares têm como objetivo:  

• Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela 
realização de atividades extracurriculares obrigatórias, presenciais ou à 
distância.  

• Contribuir para que a formação do futuro egresso seja humanista e reflexiva.  
• Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais.  
• Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e 

problemas.  
• Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão 

ética e humanista.  
• Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais.  

 

As Atividades Complementares possuem regulamento próprio, no qual constam os 

eixos (Científico Acadêmico, Cultural e Responsabilidade Social) para a realização das 

atividades, bem como a descrição com a carga horária de cada uma das atividades que 

o discente pode realizar em cada um dos eixos, requisitos para a confecção do relatório 

e postagem em ambiente específico. O discente tem à sua disposição no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem - AVA. EaD documentação referente à Atividade 

Complementar e vídeo instrutivo com tradução em LIBRAS – Língua Brasileira de 

Sinais. 

 

 

Tabela 21 – Tabela de Pontuação das Atividades Complementares 
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TIPO DA ATIVIDADE  PONTOS  

C
ie

n
tí

fi
c

o
/A

c
a
d

ê
m

ic
o

 Autoria de artigo publicado nas revistas científicas do UNAR   30 horas  

Autoria de artigo publicado em outras revistas científicas (com 

apresentação da cópia do artigo e ISSN da Revista)  
20 horas  

Autoria de artigo publicado em outros meios de divulgação 
(com apresentação de cópia do artigo e informações detalhadas do veículo publicador) 

05 horas 
  

Autoria de trabalho apresentado em eventos acadêmicos (com 

apresentação de resumo e cópia do certificado)  
05 horas  

Participação em Congresso ou Eventos Acadêmico-
Científicos (com apresentação de resumo e cópia do certificado)  

Nº de horas 
declarado no 

certificado  

C
u

lt
u

ra
l 

Participação em Cursos de extensão (com apresentação de resumo e 

cópia do certificado)  
Nº de horas 
declarado no 

certificado  

Participação em Palestras (com apresentação de resumo e cópia do certificado)  Nº de horas 
declarado no 

certificado  

Filmes (com apresentação do resumo comentado e comprovante de entrada)  03 horas  

Cinema em casa (com apresentação do resumo comentado e capa do filme)  03 horas  

Visita a Exposições/Feiras (com apresentação de comprovante original de 

entrada e/ou fotos e relatório)  
05 horas  

Visita a museu (com apresentação de comprovante de entrada e/ou fotos e relatório) 05 horas  

Peça teatral (com apresentação de comprovante de entrada e/ou fotos e relatório)  04 horas  

Viagem Mediante aprovação prévia e definição de atividade 
a serem consideradas.  

- o -  

R
e

s
p

o
n

s
a
b

il
id

a

d
e

 S
o

c
ia

l 

Trabalho Assistencial/social: Mediante aprovação prévia e 
definição de atividade a serem consideradas.  

Nº de horas 
declarado no 

certificado  

Prestação de serviços em Questões ligadas à cidadania, 
família, inovação na dinâmica de produção de bens e 
realização de serviços, saúde, educação, moradia. (Exemplos: 

campanhas de vacinação, mutirões, trabalho voluntário de natureza socioeducativa, visitas a 
orfanatos, creches, hospitais entre outros).  

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

Após a realização da atividade devidamente comprovada por meio de declaração ou 

certificados e confecção do relatório, o discente deverá submeter tais documentos à 

análise da coordenação de curso, por meio da postagem em ambiente específico. A 

validação ocorre de forma eletrônica, cabendo à coordenação de curso o computo, de 

acordo com o regulamento, o lançamento das horas no sistema acadêmico – Perseus 

Cloud – no histórico do discente. Necessário se faz apontar que devem ser cumpridas 

200 (duzentas) horas, devendo, de acordo com o regulamento, realizar, 

obrigatoriamente, atividades nas três áreas indicadas na tabela constante do 

regulamento, respeitando a cota mínima de 20% do total da carga horária em cada área.  

 

 

3.11 TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 

O indicador não se aplica ao curso. 
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3.12 APOIO AO DISCENTE 

 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR apresenta 

condições adequadas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, conforme o disposto na CF/88, artigos 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da 

ABNT, na Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 

e na Portaria nº 3.284/2003. 

 

Para os alunos portadores de deficiência física, o Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” – UNAR apresenta as seguintes condições de acessibilidade: livre 

circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras 

arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; rampas com corrimãos, 

facilitando a circulação de cadeira de rodas;·portas e banheiros adaptados com espaço 

suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;·barras de apoio nas paredes dos 

banheiros;·lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários 

de cadeira de rodas motorizada e elevador. 

 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, o Centro Universitário de 

Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, desde o acesso até a conclusão do curso, 

proporcionará sala de apoio contendo: sistema de síntese de voz; fotocopiadora que 

amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação de tela; 

equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal; 

lupas e réguas de leitura; software específicos a estas necessidades. 

 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR providenciou, 

também, a sinalização dos espaços com piso tátil e placas de identificação em Braile, 

de acordo com o estabelecido na Norma Técnica da ABNT 9050, sendo disponibilizado 

relatório de adequação e infraestrutura em momentos de avaliações institucionais ou de 

curso. 

 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, o Centro Universitário de 

Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, desde o acesso até a conclusão do curso, 

proporcionará intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de 

provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou 

quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na 

correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua 

portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário 

pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado); materiais de 

informações aos professores para que se esclareça a especificidade linguística dos 

surdos. 

 

Para garantir o atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou com 

deficiência auditiva, o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR 

• Proverá a contratação de: a) professor de LIBRAS ou instrutor de 

LIBRAS; b) tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais - Língua 

Portuguesa; c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda 

língua para pessoas surdas; e d) professor regente de classe com conhecimento 

acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos, conforme 

a demanda; 
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• Garantirá o atendimento às necessidades educacionais especiais de 

alunos surdos nas salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno 

contrário ao de matrícula do aluno; 

• Apoiará, na comunidade acadêmica, o uso e a difusão de LIBRAS – 

Língua Brasileira de Sinais entre professores, alunos, funcionários, direção e 

familiares, inclusive por meio da oferta de cursos; 

• Desenvolverá e adotará mecanismos alternativos para a avaliação de 

conhecimentos expressos em LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, desde que 

devidamente registrados em vídeo ou em outros meios eletrônicos e 

tecnológicos; 

• Disponibilizará equipamentos, acesso às novas tecnologias de 

informação e comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a 

educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva. 

 

Conforme disposto no artigo 21 do Decreto nº 5.626/2005, o Centro Universitário de 

Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR incluiu em seu quadro o tradutor e intérprete de 

LIBRAS – Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à informação e 

à educação de alunos surdos. Esse profissional atua:  

a) nos processos seletivos para os cursos, no Centro Universitário de Araras 

“Dr. Edmundo Ulson” – UNAR;  

b) nas salas de aula, para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e 

conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas;  

c) no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim do Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR.  

 

Além disso, como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência 

auditiva e buscando assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso 

à comunicação, à informação e à educação, em conformidade com o artigo 23 do 

Decreto nº 5.626/2005, o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – 

UNAR proporciona aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de LIBRAS - 

Língua Portuguesa de Sinais em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem 

como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação 

e à educação. Para os professores é proporcionado acesso à literatura e informações 

sobre a especificidade linguística do aluno surdo. 

 

Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a LIBRAS - Língua Portuguesa de Sinais foi 

inserida como componente curricular obrigatório nos cursos de formação de professores 

para o exercício do magistério. Nos demais cursos superiores, é oferecida como 

componente curricular optativo. Esta exigibilidade legal está demonstrada no Projeto 

Pedagógico dos cursos ofertados pela instituição. 

 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, em conformidade 

com o Decreto nº 5.626/2005, garante às pessoas surdas acesso à comunicação, à 

informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos 

curriculares desenvolvidos. 

 

Como outras formas de apoio ao discente o Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” – UNAR como mecanismos que favorecem as relações do estudante 

com a instituição, bem como qualifica o processo de formação, são eles: 



 

 

 

85 

 

• Bolsas de Estudo: Trata-se de um programa voltado a alunos que 

apresentam situações socioeconômicas incompatíveis aos custos institucionais 

das escolas privadas. As ações desse programa dizem respeito a concessões 

de bolsas de estudo, bolsa de trabalho, bolsa convênio, parcerias com 

empresas, polícia militar, polícia municipal e polícia ambiental, dentre outras; 

• Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior: Trata-se de 

um programa voltado a alunos que apresentam situações socioeconômicas 

incompatíveis aos custos institucionais das escolas privadas; 

• Programa de Incentivo à Produção Científica: Uma das metas da IES é o 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica, com vistas à construção de 

conhecimento. Para tanto, está prevista a orientação e o acompanhamento de 

interessados na pesquisa, em conformidade com o que dispõe o regulamento do 

Coordenadoria de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão – COOPPEX; 

• Mecanismos de Nivelamento: É inegável o fato de os alunos ingressarem 

na Universidade com carências intelectuais, que eventualmente o impedem de 

acompanhar, com desempenho satisfatório. Estudos sobre esse aspecto 

evidenciam que o maior problema se encontra na dificuldade de leitura e 

compreensão de textos manifestados nas diferentes linguagens, além de 

dificuldades no campo do domínio de informática. Diante disso, o UNAR 

disponibiliza programa de nivelamento, constando, a princípio, de estudos de 

Língua Portuguesa, especificamente, referentes à leitura textual; 

• Estímulos à permanência do aluno no Centro Universitário de Araras 

“Dr. Edmundo Ulson” – UNAR: Para minimizar as situações que levam à 

evasão do estudante, a instituição desenvolve ações nos encontros presenciais, 

constando de palestras sobre temas da atualidade, tais como, meio ambiente, 

religião, globalização; de exibição de filmes que, em sua temática, envolvem 

fatos do cotidiano escolar e social. A partir daí os docentes efetuam debates. 

Além disso, os coordenadores de Cursos realizam plantões para a resolução de 

possíveis problemas apresentados pelos alunos.  

• Apoio Psicopedagógico: Supre dificuldades de aprendizado, por meio de 

ações pedagógicas instituídas no momento do ingresso do aluno no Curso e 

também no transcorrer do mesmo. Trata-se de um programa, cujo objetivo é 

extrapolar questões acadêmicas e assistenciais, enfocando o fortalecimento de 

relações interpessoais nas diversas instâncias do cotidiano.  

• Organização estudantil: A UNAR estimula a organização dos órgãos 

estudantis, com vistas a contribuir para o desenvolvimento da consciência 

política do discente.  

• Acompanhamento dos egressos: Esse programa, além de procurar atrair 

ex-alunos à continuidade de estudos, prevê a possibilidade de avaliação da 

educação oferecida, com vistas a redirecionamentos de seus objetivos e metas, 

caso necessários. As ações podem ser resumidas como: acesso aos 

laboratórios de informática; acesso à Biblioteca; utilização do auditório para 

reuniões e/ou eventos; bolsas de estudo para outros Cursos. 

 

Por fim, Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR nos termos 

do parágrafo único, artigo 3º, da lei nº. 12764, de 27 de dezembro de 2012 que Institui 

a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
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Autista; e altera o § 3o do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a 

instituição disporá, para os casos eventualmente diagnosticados, de acompanhante 

especializado, buscando parceria com a secretaria municipal de ação e inclusão social. 

 

3.13 GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA 

 

O sistema de avaliação do curso ocorre em dois momentos distintos, um primeiro 

interno, por meio da Comissão Própria de Avaliação, e, outro externo, que corresponde 

a avaliações, de curso ou institucional, in loco, realizadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC e através do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, este realizado de acordo com 

calendário o Ministério da Educação – MEC. 

 

Quanto à primeira forma de avaliação, Autoavaliação Institucional, consiste em 

avaliação de acordo com a Lei nº.10.861, de 14 de abril de 2004, a qual institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências, de 

responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação – CPA. Para o processo de 

avaliação são previstas as seguintes etapas: 

• Sensibilização: compreende o momento de conscientização e ciência ao 

corpo discente quanto ao processo avaliativo, de forma a incentivá-los a 

participação efetiva e consciente; 

• Coleta de Dados: consiste na aplicação da pesquisa propriamente dita, o 

Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR emprega formulário 

eletrônico, acessível por meio de link próprio e sem a necessidade de 

identificação, fator que pode constranger o discente quanto a expressão de seu 

pensamento; 

• Análise dos Dados: compreende a análise dos questionários respondidos 

e extração de informações relevantes à instituição; 

• Divulgação do Resultados: demonstração do resultado da pesquisa a 

todos os envolvidos e interessados; 

• Elaboração de Diagnósticos e Planos de Melhoria: elaboração de 

propostas de melhorias, face às carências verificadas no momento de análise 

dos dados, bem como a apresentação destas propostas à gestão da instituição. 

 

O modelo de Autoavaliação Institucional proposto pelo Centro Universitário de Araras 

“Dr. Edmundo Ulson” – UNAR busca coletar dados da instituição (atendimento aos 

alunos; gestão da instituição; valores e missão da instituição), dos cursos (organização 

didático-pedagógica; atuação do corpo docente; atuação do coordenador de curso; 

atuação dos tutores e formação do concluinte) e da infraestrutura (ambiente virtual; 

secretaria; biblioteca; laboratório de informática; sala de aula e espaço de uso comum). 

Em momento oportuno o corpo docente e administrativo da instituição também responde 

ao instrumento de Autoavaliação Institucional, objetivando que todos tenham voz e o 

processo de melhoria ocorra em todas as camadas da instituição. O resultado da 

avaliação é apresentado à comunidade acadêmica através de relatórios disponíveis em 

espaço específico, https://www.unar.edu.br/cpa, discutidos em reunião junto aos órgãos 

institucionais e, tem a sua divulgação por meio de peças publicitárias, resultados e 

ações realizadas.  

https://www.unar.edu.br/cpa
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Vale ressaltar que o corpo discente dispõem também do canal de ouvidoria, 

ouvidoria@unar.edu.br, para expressar suas reivindicações e elogios à instituição. 

 

A comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” 

– UNAR é constituída por (08) membros, sendo 04 (quatro) representantes da 

comunidade acadêmica, 02 (dois) discentes e 02 (dois) docentes, 02 (dois) membros da 

sociedade civil e 02 (dois) funcionários técnicos, acrescido ao objetivo ao seu objetivo 

legal cabe a ela: 

• coordenar e articular o processo interno de avaliação da instituição; 

• organizar relatórios do processo de avaliação interna; 

• divulgar os resultados consolidados; 

• extrair indicativos para tomada de decisão nas diversas instâncias do 

UNAR; 

• fazer um balanço crítico do processo de avaliação; 

• atuar como elo entre o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 

Ulson” – UNAR e o Ministério de Educação – MEC. 

 

Quanto as avaliações externas, visitas in loco e a realização do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE, estas possibilitam à instituição a análise dos 

pontos fortes e carências do curso, objetivando a sua melhoria e o desenvolvimento de 

competências e habilidades solicitadas por tais avaliações. Desta forma, o resultado de 

um curso é indicador a ser analisado pela coordenação de curso e gestão da instituição 

a fim de verificar a eficácia e a aplicabilidade do Projeto Pedagógico do Curso e sua 

proposta na formação do discente e atendimento ao mercado profissional e à legislação 

educacional. 

 

Outro fator resultante destas avaliações consiste em reuniões realizadas entre a gestão 

institucional, a coordenação de curso e o corpo docente da instituição, tendo tais 

reuniões o objetivo de divulgar e discutir o desempenho do corpo discente da instituição, 

as competências e habilidades necessárias para a realização do exame e os 

conhecimentos teóricos que devem ser trabalhados junto ao alunado. Por fim, os 

resultados referentes ao questionário socioeconômico, computados nas questões gerais 

e aquelas relacionadas ao Conceito Preliminar de Curso - CPC, são analisados e ações 

de melhorias são propostas à instituição. 

 

Já as avaliações in loco têm como objetivo fornecer à instituição e à coordenação de 

curso insumos para a melhoria do curso e sua proposta pedagógica, visando que a 

missão da instituição, ensino de qualidade, seja alcançada e o discente posso ingressar 

no mercado de trabalho apto a desenvolver as competências e habilidade exigidas, com 

embasamento teórico e prático. 

 

3.14 ATIVIDADES DE TUTORIA 

 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR preocupa-se em 

prestar ao corpo discente um atendimento e suporte, no desenvolver de sua vida 

acadêmica, de qualidade atendendo às demandas didáticas e pedagógicas e ao 

mailto:ouvidoria@unar.edu.br
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desenvolvimento das competências e habilidades previstas para o perfil do egresso e 

nas disciplinas da matriz curricular. 

 

O tutor no Ensino a Distância – EaD constitui o primeiro contato com discente com esta 

modalidade de ensino, a esta cabe apresentar e introduzir o aluno no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem – AVA, instigar a busca pelo conhecimento por do material disponível, 

a verificação do processo por meio dos questionários e atividades e, por fim, interagir 

com o corpo discente por meio das ferramentas, síncronas e assíncronas, disponíveis 

no Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. As ferramentas 

síncronas referem-se à comunicação instantânea entre o tutor e o discente, com 

exemplo temos o chat. Já as demais, assíncronas, tratam de comunicações que 

ocorrem de forma off-line entre uma das partes, como exemplo pode-se citar os fóruns 

e murais de recados. 

 

Ressalta-se que o corpo de tutores do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 

Ulson” – UNAR é composta por profissionais com experiência acadêmica e profissional 

para apoio o discente no processo de ensino-aprendizagem e demonstrar a 

aplicabilidade do conteúdo teórico a prática. 

 

Os tutores possuem as seguintes atribuições: 

a) acessar o ambiente MOODLE diariamente;  

b) participar de reuniões de tutoria, agendadas pela coordenação EAD;  

c) auxiliar, quando necessário, os alunos no uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem;  

d) orientar os alunos sobre a realização das atividades (esclarecimentos de 

dúvidas, prazos de entrega etc.);  

e) dar feedback ao aluno em todas as suas solicitações; 

f) estimular a participação dos alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem;  

g) entrar em contato, via e-mail e mensagem, com o aluno que não vem realizando 

as atividades;  

h) gerenciar e atualizar, constantemente a planilha do seu grupo de alunos; 

i) interagir com a coordenação de tutoria sobre dados relevantes relacionados ao 

rendimento dos alunos no Curso;  

j) encaminhar aos professores e coordenadores de tutoria as dúvidas sobre os 

conteúdos ou relativas a outras dificuldades pedagógicas;  

k) Aplicar provas presenciais, bem como corrigir e lançar as notas no sistema. 

 

Cabe dizer que os tutores são avaliados por meio do instrumento de autoavaliação 

institucional e, pela coordenação, em instrumento específico, objetivando identificar as 

qualidades e as fragilidades, as quais precisam ser desenvolvidas, e o desenvolvimento 

de um plano de ação e melhorias. A somatória dessas ações permite a manutenção 

contínua da qualidade e o aperfeiçoamento das ações de tutoria. 

 

3.15 CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES NECESSÁRIAS ÀS 

ATIVIDADES DE TUTORIA 
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O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR quanto ao indicador 

referente aos conhecimentos, habilidades e atitudes para o exercício da tutoria tem 

ciência de que o corpo de tutores consiste no primeiro contato do discente com a 

Educação a Distância. Desta forma, o tutor deve possuir conhecimentos acadêmicos e 

na educação a distância, que através de suas habilidades e atitudes, permitam a 

interação e o suporte ao discente no processo de ensino-aprendizagem. Para que isso 

seja efetivo o emprego da tecnologia consiste na principal ferramenta de interação, 

desta forma, o domínio do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e suas ferramentas 

de comunicação e conteúdo constituem um diferencial no relacionamento com o 

discente. 

 

Outro ponto referente ao emprego da tecnologia da informação à ação do corpo de 

tutores consiste no emprego das Bibliotecas Digitais, Pearson e Minha Biblioteca, que 

permitem, no processo de acompanhamento, a sugestão ao corpo de discente de 

material complementar, instigar a pesquisa e a busca pelo saber. 

 

Em suma, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes da equipe de tutoria 

encontram-se implementados de forma transparente aos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem (discentes, tutores e coordenação), possibilitando a articulação 

das demandas dos alunos e o emprego correto da tecnologia e Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA. É importante destacar que o corpo de tutores é avaliado pelo 

instrumento institucional, Autoavaliação Institucional, bem como pela coordenação, 

ambos de forma anual, como já apresentado anteriormente. 

 

 

Os tutores, de acordo com calendário de desenvolvimento e capacitações, realizam 

atualizações de forma a reforçar a importância do corpo de tutores no processo de 

interação e atendimento ao aluno, on-line, e-mail ou via telefone e 0800. 

 

Como mecanismos inovadores e práticas criativas o corpo de tutores tem a possibilidade 

de apresentar ferramentas, metodologia e tecnologias aplicadas ao segmento de 

Educação a Distância – EaD junto à coordenação, nos momentos de desenvolvimento 

e capacitações, junto à coordenação ou na caixa de sugestão. 

 

3.16 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC compreendem um conjunto de 

recursos tecnológicos que apoiam o processo educacional, comunicação e interação, 

sendo um diferencial na relação com o discente e, objetivam uma melhor qualidade de 

ensino, planejamento e gestão dos processos envolvidos na aprendizagem. 

 

O Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” – UNAR incorpora às Tecnologias de Informação e Comunicação – 

TIC o material didático disponível ao discente no Ambiente Virtual de Aprendizagem – 

AVA na versão PDF, disponível para download e acessível, na versão off-line, em 

equipamentos tradicionais como desktops e notebooks ou dispositivos móveis como 

smartphones e tabletes. Além do material didático o discente conta com um vídeo da 

disciplina, com tradução em Libras – Língua Brasileira de Sinais. 
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Pode-se compreender que as Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC 

potencializam e enriquecem o processo de ensino-aprendizagem, por meio da aplicação 

das ferramentas e recursos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, 

permitindo, em poucos cliques, que o aluno tenha acesso ao material, vídeo e forma de 

interação que lhe for necessária. 

 

Outro fator empregado pelo Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – 

UNAR referentes às Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC trata-se do portal 

do aluno (https://unar.perseus.com.br/servicos), no qual o aluno tem acesso a assuntos 

referentes a vida acadêmica do aluno, são eles: Dados Cadastrais, Central do Aluno, 

Financeiro, Histórico, Quadro de Notas, Matriz Curricular, Portaria, E-mail dos 

Professores, Biblioteca Virtual e Links Úteis. 

 

Ressalta-se que é disponibilizado ao discente via e-mail de contato inicial e no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA um manual quanto ao funcionamento do AVA, além de 

um vídeo com tradução em Libras – Língua Brasileira de Sinais. 

 

 

3.17 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - AVA 
 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA deve constituir o meio que proporcione ao 

discente o acesso aos materiais didáticos, recursos e tecnologias e interações, que 

possibilitem além do desenvolvimento das competências e habilidades, instiguem a 

busca pelo conhecimento e o desenvolvimento do senso crítico. 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA utilizado pelo Centro Universitário de 

Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR é a plataforma o Moodle - Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, consiste em um software livre de apoio a 

aprendizagem. Neste ambiente estão disponíveis o material didático, vídeos, plano de 

ensino, manuais, calendário acadêmico e outros materiais referentes ao curso. A 

ferramenta possibilita a interação entre os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem (discentes, docentes, coordenação e tutores), através de suas 

ferramentas, assíncrona a síncrona, de comunicação. A ferramenta síncrona, on-line, 

consiste no chat, ou como é simplesmente conhecido “bate-papo”. Neste, em momento 

definido, o tutor encontra-se conectado para atender ao discente, esclarecer dúvidas e 

até mesmo sugerir material complementar. A ferramenta assíncrona, fórum e mural, 

consiste em um momento de discussão do conhecimento, partilha do conhecimento e 

até mesmo da prova de experiências profissionais. 
 

https://unar.perseus.com.br/servicos
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Figura 9 – Visão inicial do Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

Fonte: UNAR, 2017. 

 

Através desta tela o discente tem facilmente o acesso a suas notas e frequência, 

Midiateca, biblioteca, tutorias (plataforma e portal), relação de polos da instituição, 

normas gerais, portarias, atendimento EaD, calendário acadêmico, acessibilidade e 

interações e, ao rolar a barra visualizará as disciplinas do semestre, conforme figura 

abaixo: 

 
Figura 10 – Tela das Disciplinas do Discente  

Fonte: UNAR, 2019. 
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3.17.1 Características da Plataforma Moodle 

 
A plataforma Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment é 
utilizada pela sede e por todos os polos como Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, 
é totalmente web, compatível com Internet Explorer, Google Chorme e Firefox. 
 
As funcionalidades da plataforma são: 

• Sala de Bate-Papo (chat); 

• Fórum; 

• Utiliza conta de e-mail pessoal para comunicação ou Mensagem do 

próprio ambiente; 

• Blog; 

• Enquete; 

• Lista de Discussão; 

• Testes on-line com feedback automático; 

• Aulas disponibilizadas em arquivos Acrobat Reader (PDF); 

• Atividades disponibilizadas em arquivos do pacote Microsoft Office, 

vídeos e links à Internet; 

• As atividades são enviadas por recursos disponibilizados na própria 

plataforma; 

• Relatórios de acessos; 

• Relatório de notas. 

 
Os usuários, ao entrarem no portal, após o acesso, possuem as seguintes visualizações:  

a) Nome da disciplina em que se encontram matriculados; 
b) Programa da disciplina; 
c) Links de acesso ao Currículo do Professor; 
d) Acesso aos Participantes com possibilidades de envio de mensagens; 
e) Visão dos Usuários online; 
f) Notas da disciplina;  
g) Menu com links para todas as funcionalidades disponíveis aos usuários; 
h) Avisos (comunicação, com imagem ou não, por meio dos quais se informam 

datas importantes, encontros, eventos, providências etc.), mesmo antes do 
acesso. 

i) Texto de apresentação da disciplina;  
j) links de acesso (e ou download) para os conteúdos e atividades. 
k) Avaliação da Disciplina (Desempenho, Tutor, Material e Comentários pessoais). 

 
3.17.2 Características da Plataforma Moodle 

Uma das características da plataforma Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment é possibilitar diferentes visões com características específicas a 
cada visão, a saber: 

 
Visão do aluno: 

a) Perfil do aluno: informações referentes a dados pessoais como nome, idade, 
endereço, telefone, foto, e-mail e um pequeno texto de apresentação. 

b) Menu com links para todas as funcionalidades disponíveis ao aluno; 
c) Sala de Bate-papo (Chat): local que permite a conversa, em tempo real, entre 

alunos, docentes e coordenadores, promovendo o intercâmbio de experiência 
em ambientes remotos, através de mensagens escritas. Deverá ser dividida em 
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salas com sistema de controle de acesso e disponibilizada pelo professor e/ou 
administrador do ambiente; 

d) Fórum: funcionalidade que permite aos usuários a participação virtual na 
discussão de diferentes assuntos, possibilitando seleção de um dos temas em 
discussão. Após a seleção do tema, deve-se abrir o texto e um espaço para o 
registro de opinião. Todos os usuários que participarem do fórum terão 
identificados seus nomes, sua lotação e a data de participação, podendo 
visualizar o registro da opinião dos demais; 

e) Mural: ferramenta que pode ser usada como veículo de divulgação de avisos a 
toda a comunidade acadêmica. O aluno poderá incluir o seu aviso no mural e 
publicá-lo a qualquer momento. Somente o aluno que publicou o seu aviso 
poderá retirá-lo do mural; 

f) Utiliza-se a conta de e-mail fornecida pelo aluno, para ser utilizado no Ambiente 
Virtual. Nela, será enviada cópia das mensagens remetidas pelo ambiente, para 
que o aluno tenha conhecimento, mesmo antes de acessar a plataforma;  

g) Mensagens Instantâneas: ferramenta que permite a conversa – por texto - em 
tempo real entre alunos, docentes e coordenadores, promovendo o intercâmbio 
de experiência em ambientes remotos, através de mensagens escritas entre dois 
usuários (one-to-one); 

h) Blog: ferramenta para os alunos disponibilizarem ideias, pensamentos, diário e 
textos em geral; 

i) Enquete: funcionalidade destinada à pesquisa de opinião elaborada pelos 
docentes e coordenadores para determinado grupo de usuários, cuja função é 
permitir ao criador da enquete que seu uso seja controlado por regras; 

j) Notas: funcionalidade que permitirá ao aluno, por meio de link próprio, visualizar 
suas notas por disciplina; 

k) Envio de Tarefas: funcionalidade que permite ao docente solicitar trabalhos, os 
quais serão enviados pelos alunos através desta ferramenta. O professor (e/ou 
tutor) corrige e divulga a nota, com comentários, na própria ferramenta. A nota é 
computada automaticamente para composição da nota final do período; 

l) Questionário (Testes on-line): ferramenta que permite ao aluno preencher 
questões previamente preparadas por seus professores, possibilitando ao 
docente um melhor acompanhamento sobre o nível de aprendizado obtido. É 
possível, ainda, a correção automática, o que não implica a substituição da 
avaliação presencial. Em outras palavras, trata-se apenas de uma ferramenta de 
apoio complementar. 
 

Visão do docente: 
a) Programa da Disciplina: arquivo em Acrobat Reader (PDF) com o programa da 

disciplina contendo: Ementa, Objetivos, Conteúdos e Bibliografia Básica; 
b) Texto referente à Apresentação da Disciplina; 
c) Unidades (Aulas): permite ao docente criar conteúdos didáticos (aulas) em vários 

formatos (páginas html, página de texto simples, links a arquivos e ou internet, 
vídeos etc.). Neste espaço, será apresentado “Conhecendo a proposta da 
Unidade”, em que se estabelece o objetivo da unidade e pelos links “Estudando 
e Refletindo” e “Buscando Conhecimento” observa-se a explicitação dos 
conteúdos. Finalmente, no item “Interagindo com o Conhecimento” são 
disponibilizadas as atividades propostas, que pode ser uma pesquisa, um fórum, 
um questionário, dentre outras possibilidades. 

d) Sala de Bate-papo: local que permite a conversa, em tempo real entre alunos, 
docentes e coordenadores, promovendo o intercâmbio de experiência em 
ambientes remotos, divididas em salas reservadas, marcadas pelo professor; 
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e) Fórum: funcionalidade que permite aos usuários a participação virtual na 
discussão de diferentes assuntos. A ferramenta possibilita a inclusão e exclusão 
de textos (com identificação do tema e a data em que foi disponibilizado), 
exclusão de mensagens enviadas pelos usuários e inclusão de sua mensagem, 
além da visualização da participação de todos os usuários;  

f) Mural: Ferramenta que pode ser usada como veículo de divulgação de avisos a 
toda comunidade acadêmica; somente o docente e o administrador do ambiente 
poderão publicar ou retirar o aviso; 

g) Notas: Essa área é destinada para o docente realizar a manutenção das notas 
de seus alunos; além da visualização, permite também a digitação delas, 
relativas às atividades não-presenciais propostas no Curso; 

h) Visão de relatórios de acesso dos alunos. 
 
Visão do coordenador 
Os coordenadores de Cursos possuem a mesma visão do Docente, detalhada no item 
acima, tendo acesso a todas as informações do Curso e dos discentes, podendo 
interagir, encaminhar mensagens e sugestões de leitura. O coordenador tem permissão 
para correção e atribuição de nota. 

 
Visão do tutor 
Os tutores possuem as mesmas permissões dos docentes, com a atribuição de 
acompanhar o discente em sua vida acadêmica e estabelecer o processo de 
comunicação e interação junto aos seus alunos. 

 
Visão do administrador:  
Trata-se de uma ferramenta que permite a gestão e liberação de funções no mais alto 
nível do sistema. É constituída por: 

a) Cadastro de alunos e disciplinas; 
b) Gerenciamento de usuários; 
c) Manutenção da plataforma, assistida pelo Departamento de T.I. da Instituição; 
d) Capacitação dos usuários da plataforma. 

 

A construção de um Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA amigável, intuitivo e 

responsivo, acessível por meio do emprego de equipamentos tradicionais de 

informática, como desktops, notebooks e por equipamentos portáteis, como; 

smartphones e tabletes, permite compor um cenário de aprendizagem contemporâneo, 

inovador e motivador para o aluno. 

 

Acrescido às questões tecnológicas e preocupado com a inclusão dos discentes o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA utilizado pelo Centro Universitário de 

Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR é constituído de ferramentas adaptativas do 

ambiente, permitindo às pessoas com deficiência acessibilidade metodológica e 

instrumental. 

 

Ressalta-se que o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA é avaliado semestralmente 

pelo corpo discente na avaliação interna, objetivando verificar se os recursos, 

acessibilidade, disponibilidade e interação ocorrem de forma satisfatória ao discente. O 

relatório final desses quesitos é encaminhado ao responsável pelo departamento de 

EaD, Adilson Ré, e discutido com todos os coordenadores e docentes, buscando a 

melhoria contínua da ferramenta. Os resultados também são levados aos órgãos dos 
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cursos, NDE – Núcleo Docente Estruturante e Colegiado, para discussão e propostas 

de melhorias. 

 

Ressalta-se que é disponibilizado ao discente via e-mail de contato inicial e no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA um manual quanto ao funcionamento do AVA, além de 

um vídeo com tradução em Libras – Língua Brasileira de Sinais. 

 

3.18 MATERIAL DIDÁTICO 

O indicador não se aplica ao curso. 
 
 

3.18.1 Produção e Tipos de Material Didático para EaD  

 

Para a elaboração do material didático, a equipe multidisciplinar pautou-se por uma 
concepção pedagógica investigativa e criativa, capaz de expressar-se por meio de uma 
linguagem clara, simples e direta, respeitando o protagonismo dos sujeitos discentes 
nas práticas pedagógicas.  
 
O material englobou os aspectos da criatividade, motivação, design, conteúdo e 
estética; apresentou condições para a interatividade, a sequenciação de ideias e 
conteúdos, relação teoria-prática e a auto avaliação, resumos e animações, cuja meta 
é propositura de diálogo constante entre conhecimento/aluno/professor/mundo. 
  
Para a elaboração do material didático a equipe de design instrucional pautou-se pelo 
seguinte roteiro: 
 
Requisitos básicos para o material em EAD: 

• Sensibilização dos alunos para o que vai ser ensinado/aprendido;  

• Apresentação do conteúdo e sua organização lógica;  

• Percepção imediata pelo professor de qualquer problema quanto à compreensão 
do que está sendo focalizado;  

• Correção pronta de enganos e erros;  

• Informação ao aluno sobre seus acertos e dificuldades;  

• Proposição de atividades complementares ou de reforço.  
 
Características Básicas do Material em EAD 

• Deve suprir a ausência do professor. 

• Deve estabelecer uma comunicação de mão dupla: professor deve conversar 
com alunos, criar espaços para que ele expresse a maneira como ele leu o texto, 
reflita sobre as informações explícitas e as implícitas, exercite a 
operacionalização e o uso dos conceitos e das relações aprendidas e avalie a 
cada momento como está seu desempenho.  

• É indispensável que se tenha uma clara visão do profissional ou cidadão que se 
deseja formar, das competências básicas que se deseja alcançar para que se 
possam formular claramente os objetivos desejados, expressando-os como 
conhecimentos ou desempenhos dos alunos.  

• O tratamento adequado dos objetivos garante a qualidade do material, 
oferecendo critérios seguros para a seleção e organização dos conteúdos 
socialmente relevantes e atualizados, a elaboração das atividades de estudo e 
a construção das atividades de verificação da aprendizagem.  
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• As atividades, quando bem elaboradas e vinculadas aos objetivos, oferecem ao 
aluno um feedback constante do seu desempenho, indicando-lhe os pontos que 
necessitam de maior atenção, de esforço e de estudo. 

 
Linhas Gerais que Devem Nortear o Material a Produzido 

 
O material deve conter a seguinte estrutura: 

• uma introdução que apresente o tema a ser tratado: explicitando-o e delimitando-
o com clareza; procurando sensibilizar o acadêmico para a relevância do assunto 
tratado; situando-o no conjunto do Curso (relação com outras unidades e com 
outros componentes curriculares); anunciando a organização do texto;  

• dois a três objetivos, selecionados a partir das competências que compõem o 
perfil do egresso do Curso;  

• corpo de texto organizado de modo a deixar claramente explícita a estrutura 
lógica subjacente, com seções vinculadas a objetivos específicos, bem 
sequenciadas, mas razoavelmente autônomas, de modo que possam ser 
estudadas em momentos diferentes;  

• fechamento do tema, retomando a questão inicial e destacando conclusões 
importantes; 

• explicitar, com clareza, o objetivo de cada seção, bem como os temas e 
subtemas que serão tratados e explorar cada sub-tema, clarificando conceitos 
difíceis, apresentando exemplos, comentando aspectos polêmicos, destacando 
pontos-chave;  

• partir de um caso, problema, ou atividade relacionada ao cotidiano do aluno; 

• utilizar diferentes tipos de atividades para mobilizar conhecimentos prévios;  

• promover a recuperação de informações ou de experiências; 

•  inserir atividades de estudo destinadas a auxiliar a compreensão do tema e sub-
temas, e atividades práticas e de autoavaliação, propondo questões com o 
mesmo formato que será utilizado nas provas presenciais; 

• estabelecer ligação clara entre as diferentes seções, fornecendo sínteses 
parciais e pontos importantes a serem sublinhados;  

• incluir bibliografia básica e complementar para orientar o aprofundamento de 
estudos;  

• usar recursos gráficos (cor, fonte, ícones) para aumentar a interatividade do 
material e dar maior visibilidade a: pontos-chave; citações e indicações de outras 
fontes; exemplos e casos; resultados de pesquisas; dados numéricos; reflexões; 
pontos polêmicos; detalhamento de aspectos específicos; 

• tipo de digitação: Arial, entre linha 1,5, fonte 12. 
 
Linguagem e Recursos 

a) O material para EAD é um processo de criação e não cópia ou reprodução de 
teóricos; 

b) As informações devem ser organizadas e sistematizadas em aulas com 
macetes, dicas, truques e informações articuladas; 

c) Podem ser mais ou menos ricos em recursos audiovisuais; 
d) A linguagem deve ser bastante comunicativa, mais flexível, de forma dialogada, 

levando o aluno a se sentir como se estivesse batendo um papo, mesmo onde 
não existe a possibilidade de diálogo efetivo; 

e) O elaborador do material deve considerar o aluno como seu interlocutor e não 
como receptor passivo. 

 Consideraram-se itens fundamentais para a elaboração do material, tais como: 
descrição geral do Curso, objetivos, métodos de ensino, métodos de avaliação do 
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estudante, plano de ensino e período de duração das disciplinas e do Curso como um 
todo.  
  
Definidos esses itens, começou a fase de planejamento dos conteúdos. O professor 
conteudista familiarizou-se com os meios disponíveis e procedeu ao levantamento do 
material que compôs sua disciplina, empregando fotos, vídeo, textos, referências. 
 
O responsável pela elaboração do material didático definiu os objetivos de sua 
disciplina, em consonância com a linha pedagógica do Curso; o conteúdo é dividido em 
unidades para melhor entendimento; usando recursos audiovisuais sempre que 
possível, tornando o material mais atraente para o aluno. O material didático é 
disponibilizado ao aluno de várias formas: material disponível na web, videoaulas. 
 
Cada disciplina integrante do Curso está organizada da seguinte maneira: 
 

• Apresentação da disciplina, em que o conteudista apresenta, de maneira 
geral, o assunto a ser tratado no material enfocado; 

• Programa da disciplina, contendo ementa, objetivos, conteúdos programáticos, 
metodologia, critérios de avaliação, bibliografia básica e complementar. 

• Estrutura do material: A disciplina está estruturada em unidades, cada qual 
contendo: 

a) Discriminação da unidade: título 
b) Conhecendo a Proposta da Unidade, em que se explicitam os objetivos da 

temática a ser desenvolvida na unidade; 
c) Estudando e Refletindo, em que se abordam pressupostos da temática em 

pauta; 
d) Buscando Conhecimento, em que são introduzidos aprofundamentos, tais como 

recomendação de leitura de artigos científicos, sugestão de vídeos e filmes, 
indicação de fóruns e chats, dentre outras possibilidades; 

e) Interagindo com o Conhecimento, em que se inserem questões objetivas e 
discursivas. 

 A partir da entrega do material, o coordenador avalia o conteúdo e o encaminha 
ao responsável pela revisão gramatical. 
 Além desse material, o aluno conta com: 

a) Informações que direcionam o aluno através de seu Curso, enfocando itens 
referentes a: saber estudar, saber organizar-se, como trabalhar as 
interatividades com calendário, com professores, com tutorias, com 
avaliações. 

b) Textos com conteúdo de cada disciplina e exercícios de aprofundamento 
com autoavaliações e avaliações de tutores.  

c) Material de apoio com atividades que dão suporte aos conteúdos das 
disciplinas, tais como: vídeos, áudio, capítulos de livros, artigos de jornais, 
revistas, informativos, sites da internet.  

 

3.19 PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E DE AVALIAÇÃO DOS 

PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

O processo de avaliação e acompanhamento está intrinsicamente ligado ao processo 
de ensino-aprendizagem, devendo a avaliação propor o desenvolvimento e a autonomia 
do discente de forma contínua, para isso deve estar estruturada nos seguintes 
princípios: 
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• Consiste em um processo contínuo e sistemático: a avaliação não tem fim em si 
mesma, consiste em um meio, um recurso que visa possibilitar aos envolvidos 
no processo de ensino-aprendizagem o desenvolvimento, não devendo ser 
assim esporádica ou improvisada. Esta deve ser planejada, constante e durante 
o processo de ensino-aprendizagem, permitir ao discente orientar ou reorientar 
o discente junto a disciplina; 

• Funcional: deve permitir o estreitamento das competências e habilidades pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais e desenvolver o perfil previsto ao egresso do 
curso; 

• Orientadora: deve indicar os avanços e as dificuldades dos discentes, 
permitindo-lhes progredir no processo de aprendizagem, orientá-lo para os 
objetivos a serem cumpridos e as competências e habilidades a serem 
desenvolvidas; 

• Integral: deve visualizar o aluno como um todo, levando em consideração 
elementos cognitivos, socio afetivos e psicomotores. 

 
Necessário destacar que o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – 
UNAR disponibiliza às pessoas com deficiência avaliações adaptadas, em formato 
acessível, com destaque para as avaliações em fonte ampliada, destinada às pessoas 
com baixa visão, ou tempo ampliado para alunos que apresentem deficiência intelectual,  
transtorno global do desenvolvimento e deficiência auditiva, e a flexibilidade de correção 
das avaliações. 
 
Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) e 
frequência acima de 75 (setenta e cinco) %, em cada disciplina. Caso o discente tenha 
frequência inferior a 75 (setenta e cinco) %, será considerado automaticamente 
reprovado, quanto a nota inferior a 6 (seis) e superior a 2,0 (dois), deverá realizar, de 
acordo com o calendário acadêmico, prova de exame. A não obtenção de média 6,0 
(seis), somatória da nota da prova de exame e nota semestral, incorrerá em reprova.  
 
Caso seja solicitado à instituição em tempo hábil profissional para acompanhamento do 
discente em momento de realização da avaliação a instituição o faz, cumprindo além da 
questão legal, seu papel social. O rol de profissionais que podem ser solicitados à 
instituição são: intérprete da Libras – Língua Brasileira de Sinais, no caso de pessoas 
surdas, ledor ou transcritor, às pessoas com deficiência visual, intelectual, transtornos 
globais do desenvolvimento (autismo, Síndrome de Rett e Síndrome de Asperger) e 
transtornos funcionais específicos (dislexia, TDAH, etc.) e a psicopedagoga no caso de 
ser constatando a necessidade um déficit aprendizagem e um trabalho de 
acompanhamento. 
 
A Instituição, por meio da institucionalização de seu Regimento e considerando as 
correntes que abordam a avaliação, estabeleceu uma orientação geral para o processo 
de avaliação de seus Cursos. 

 

3.20 NÚMERO DE VAGAS 

 

O número de vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, está de acordo com a portaria 

UNAR nº. 41/2017, sendo ofertadas 80 (oitenta) vagas. Essa quantidade de vagas está 

em consonância com os estudos qualitativos e quantitativos realizados de forma 

periódica junto à comunidade acadêmica. A infraestrutura do curso, tecnológica e física, 
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bem como o corpo docente e de tutores apresentam-se de forma adequada face a este 

número de vagas.  

O número de vagas para o curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro 
Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, está de acordo com a portaria 
UNAR nº. 41/2017, sendo ofertadas (80) oitenta vagas. Essa quantidade de vagas está 
em consonância com os estudos qualitativos e quantitativos realizados de forma 
periódica junto à comunidade acadêmica. A infraestrutura do curso, tecnológica e física, 
bem como o corpo docente e de tutores apresentam-se de forma adequada face a este 
número de vagas.  
As justificativas para o número de vagas ofertadas coadunam com o elevado 
crescimento da densidade demográfica, o fato de ser uma região pertencente a AUP 
(Aglomeração Urbana de Piracicaba, que devido a sua localização, qualidade do relevo 
em planícies e sistemas viários, contribuíram para o desenvolvimento do agronegócio, 
indústria, exportação, hospitalidade e lazer segundo Fundação SEADE (Sistema 
Estadual de Análises de Dados) e o Plano de Diretor de Turismo de Araras no Biênio 
2015 – 2017 
De acordo com o Plano de Diretor de Turismo de Araras no Biênio 2015 – 2017, 
realizado pela Prefeitura de Araras com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Geração de Empregos e Renda e a Coordenadoria de Turismo demonstrou 
elencar um documento norteador com vistas ao planejamento para a efetividade da 
execução do turismo no município, apresentando um estudo de diagnóstico e diretrizes 
para o desenvolvimento deste setor, que em consonância advém a Gastronomia, para 
atendimento das necessidades de bens de consumo, baseados no SISTUR – Sistema 
de turismo, considerado como um conjunto de procedimentos, doutrinas, princípios 
logicamente ordenados e coesos com a intenção de justificar a oferta turística.  
Disponível em: <https://www.araras.sp.gov.br/turismo/plano> Acesso em 20 de fevereiro 

de 2022. 

Portanto, os cursos de graduação do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 
Ulson” – UNAR, na área de formação técnica, têm como perspectiva futura a construção 
de uma linha de formação envolvendo a alimentação fora do lar, em função dos bens e 
serviços inerentes à economia.  
 
Fonte de consulta: http://inep.gov.br/censo-da-educacao-superior 
           https://cidades.ibge.gov.br/  
 

 

3.21 INTEGRAÇÃO COM AS REDES PÚBLICAS DE ENSINO 

O indicador não se aplica ao curso.  

 

3.22 INTEGRAÇÃO DO CURSO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE SAÚDE 

- SUS 

O indicador não se aplica ao curso. 

 

3.23 ATIVIDADES PRÁTICAS PARA A ÁREA DA SAÚDE 

O indicador não se aplica ao curso. 

 

3.21 ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO PARA LICENCIATURAS 

O indicador não se aplica ao curso. 

 

https://www.araras.sp.gov.br/turismo/plano
http://inep.gov.br/censo-da-educacao-superior
https://cidades.ibge.gov.br/


 

 

 

100 

4. DIMENSÃO 2 - CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 

4.1 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 
O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, está 

composto por 04 (quatro) docentes e a coordenação do curso, o que totaliza 05 (cinco) 

integrantes. Dentre os docentes que compõem o Núcleo Docente Estruturante – NDE, 

01 (um) docentes atua em regime de trabalho integral e 04 (quatro) docentes no regime 

parcial. Tal composição atende às normativas educacionais vigentes, visto que no 

mínimo 20% do corpo docente do Núcleo Docente Estruturante – NDE atua em tempo 

integral. Acrescido a isso 05 (cinco) docentes possuem titulação strictu sensu, conforme 

preceito legal que preconiza que 60% dos docentes integrantes deste núcleo devem ser 

mestre ou doutores. 

 

Importante salientar que a escolha dos docentes que compõem o Núcleo Docente 

Estruturante – NDE embasa-se nos fatores de liderança acadêmica no âmbito do 

mesmo, percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do 

ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que 

atuem sobre o desenvolvimento do curso (RESOLUÇÃO CONAES N° 1). 

 
Este núcleo reúne-se em intervalos periódicos, determinados em calendário acadêmico. 

As atas de reunião encontram-se disponíveis e arquivadas junto a coordenação de 

curso, com a finalidade de acompanhamento, desenvolvimento e implementação de 

estratégias bem como a avaliação do Projeto Pedagógico do Curso – PPC face as 

necessidades educacionais percebidas, advindas de avaliações internas ou externas, e 

legislação educacional vigente. 

 

4.1.1 COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, está 

composto da seguinte forma: 

 
Tabela 22 – Núcleo Docente Estruturante 

Docente Titulaçã
o 

Regime 
Trabalho 

Link Lattes 

NATALY MARIA VIVA DE TOLEDO Doutora Parcial http://lattes.cnpq.br/9834397695213238 

DOUGLAS MARTINS DE OLIVEIRA  Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/5063195510144574 

JAQUELINE NASCIMENTO MOREIRA Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/7545267078851782 

SILVIA TUYAMA Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/2979364150053374 

SEBASTIÃO DONIZETI BAZON Mestre Integral http://lattes.cnpq.br/3228950089945226 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 
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4.2 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

A Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – 

UNAR, está constituída por profissionais de diversas áreas do conhecimento com 

vivência, profissional, acadêmica e também na educação à distância.  

 

A Equipe Multidisciplinar atua de forma a apoio o corpo docente, coordenação e tutores 

quanto a aplicação das tecnologias à educação, produção e disseminação de 

tecnologias e metodologias educacionais. A atuação de Equipe Multidisciplinar está 

estruturada no envolvimento, diálogo e na participação ativa e permanente de todos os 

profissionais das áreas educacionais e técnica do Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” – UNAR.  

 

As atribuições à Equipe Multidisciplinar compreendem contribuições individuais, de 

maneira sistemática e integrada, visando o objetivo final deste órgão, a manutenção da 

qualidade de produção e do material a ser disponibilizado ao corpo discente. 

 

A equipe reúne-se de acordo com o calendário acadêmico estipulado visando a 

discussão dos itens acima, e a construção de um plano de ação sistematizado e 

documentado, bem como a descrição dos processos de trabalho. 

 

 

4.3 ATUAÇÃO DO COORDENADOR DE CURSO 

 

O coordenador do curso Superior de Tecnologia em Gastronomia foi designado por meio 

da Portaria UNAR nº. 53/2018, que trata da nomeação do coordenador, visto tratar-se 

de um ato administrativo. Cabe ao coordenador do curso a gestão do curso sob sua 

responsabilidade, envolvimento com o Projeto Pedagógico do Curso, desenvolvimento 

dos objetivos, gerais e específicos, propostos ao curso bem como a materialização do 

perfil do egresso por meio da gestão de sua equipe, corpo docente e tutores. 

. 

 

O coordenador de curso deverá gerir sua equipe, docentes e tutores, de a garantir a 

qualidade do curso e a efetividade do processo de ensino-aprendizagem ao corpo 

discente. Para isso o coordenador tem como ferramenta de gestão as avaliações 

realizadas pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, as quais balizam os indicadores 

de curso e da equipe, permitindo assim ao gestor, coordenador, definir estratégias, 

planos de ação e correções, quando necessário. 

 

Agregado às avaliações a coordenação conta com o Núcleo Docente Estruturante – 

NDE e o Colegiado que constituem órgão de apoio à coordenação, estruturação e 

atualização do curso face às necessidades de mercado, devolutiva de avalições internas 

e externas. 

 

O espaço destinado a coordenação de curso está descrito no item 6.1.2 deste Projeto 

Pedagógico de Curso - PPC. 
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4.4 REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR DE CURSO 

 

O coordenador tem regime de trabalho de 20 horas, o que se caracteriza como regime 

parcial. Suas atividades foram projetadas para atendimento discente, docente, tutor, 

colegiados e equipe técnico-administrativa e demais demandas relacionadas à gestão 

do curso. O Coordenador deverá se reunir, periodicamente, com os docentes do curso 

e participará, também, de reuniões acadêmico-administrativas, para acompanhamento 

sistemático da organização didático-pedagógica do curso.  

 

 

4.4.1. GESTÃO DO CURSO E RELAÇÃO COM O CORPO DOCENTE, DISCENTES, 
EQUIPE DE TUTORES E MULTIDISCIPLINAR 
 

Cabe ao coordenador de curso zelar pelo bom andamento do curso, matriz curricular, 

corpo docente e atividades em classe e extraclasse possibilitando que as competências 

e as habilidades previstas sejam desenvolvidas. Além de estimular as potencialidades 

do corpo docente para a busca de novos conhecimentos e progressão da carreira 

docente, bem como a melhoria contínua do curso por meio dos indicadores de gestão, 

cujo resultados advém da avaliação da Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

 

De acordo com o Regimento Interno do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 

Ulson” – UNAR, cabe ao coordenador: 
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I - acompanhar e avaliar a execução do Projeto Pedagógico de Curso, segundo o que 

dispõe as Diretrizes Curriculares e os padrões de qualidade postos pelo Poder Público;  

II - traçar as diretrizes didático-pedagógicas do Curso coordenado, buscando seu 

aprimoramento contínuo; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer, para cada disciplina, juntamente com o professor responsável 

designado, o Plano de Ensino, observada a sua integração sistêmica no Curso; 

V - divulgar amplamente ao corpo discente o Plano de Ensino de cada disciplina, com 

especial atenção aos critérios de aproveitamento e de aprovação de cada uma delas; 

VI - acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o desempenho do 

corpo docente e do corpo discente; 

VII - manifestar-se sobre o aproveitamento de estudos e adaptações de alunos 

transferidos ou portadores de Curso superior; e 

VIII - elaborar, semestralmente, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas 

e encaminhá-lo à Pró-reitora Acadêmica. 

Acrescido a isso a coordenação deve incentivar a participação do corpo discente no 

processo de avalição do curso, em âmbito interno e externo, a participação em semanas 

de cursos e eventos da instituição e, por fim, na produção acadêmica e científica. 

 

 

4.4.2. ATUAÇÃO JUNTO AO COLEGIADO, NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – 
NDE, PLANO DE AÇÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO DO CURSO. 
 

Acrescida às atribuições acadêmicas o coordenador deve destinar esforços para 

atividades de cunho administrativo, tais como: a participação em reuniões do Núcleo 

Docente Estruturante – NDE, Colegiado e no desenvolvimento de plano de ações e 

desempenho do curso objetivando garantir a qualidade almejada pela instituição. 

A participação nos órgãos do Núcleo Docente Estruturante – NDE e Colegiado ocorrem 

de acordo as ações estipuladas no calendário acadêmico, ou se necessário em reuniões 

extraordinárias previamente convocadas. As atribuições do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE já foram tratadas no Projeto Pedagógico de Curso – PPC no item 

4.1 e o Colegiado de curso, item 4.12. 

 

4.5 CORPO DOCENTE DO CURSO: TITULAÇÃO 

 

O corpo docente do curso está composto por 11 (onze) docentes, elencados na tabela 

abaixo. 

O curso possui 72% de docentes com titulação obtida em pós-graduação stricto sensu, 

mestrado ou doutorado. 

 

 

 

 

 

Tabela 23 – Titulação do Corpo Docente do Curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia 
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Docente Titulação Lattes 
DOUGLAS MARTINS DE 
OLIVEIRA  

Mestre http://lattes.cnpq.br/5063195510144574 

GABRIELA FERNANDA DIAS 
VICENTE 

Especialista http://lattes.cnpq.br/0874549839816460 

HELDER HENRIQUE JACOVETTI 
GASPEROTO 

Mestre http://lattes.cnpq.br/0371855805064932 

JAQUELINE NASCIMENTO 
MOREIRA 

Mestre http://lattes.cnpq.br/7545267078851782 

NATALY MARIA VIVA DE 
TOLEDO 

Doutora http://lattes.cnpq.br/9834397695213238 

RAQUEL POIATTI FACTOR Especialista http://lattes.cnpq.br/6509739513500438 
RITA DE CÁSSIA CAMPOS GALO Especialista http://lattes.cnpq.br/3257817402313594 
SEBASTIÃO DONIZETI BAZON Mestre http://lattes.cnpq.br/3228950089945226 
SILVIA SATIE TUYAMA Mestre http://lattes.cnpq.br/2979364150053374 
VERA LUCIA MASSONI XAVIER 
DA SILVA 

Doutora  http://lattes.cnpq.br/6634280959271734 

WLAMIR JOSÉ PASCHOALINO Mestre http://lattes.cnpq.br/5764911092661788 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

Cabe ao corpo docente do curso possibilitar ao discente o acesso através da bibliografia 

do curso, básica e complementar, e periódicos e pesquisas de ponta permitindo, através 

da articulação profissional de cada professor, a construção do conhecimento e o 

estabelecimento entre a teoria e a prática. Tais fatores possibilitam ao discente 

compreendem a aplicabilidade da disciplina e a importância dela para a sai vida 

profissional além de contribuírem para uma formação acadêmica diferenciada. 

Desta forma, o desenvolvimento dos conteúdos programáticos e da metodologia 

adotada pela instituição possibilitam ao discente o desenvolvimento dos objetivos 

previstos pela disciplina, o desenvolvimento da percepção da aplicabilidade dos 

conceitos à prática e a vida profissional, ao mesmo tempo que são instigados à busca 

pela complementação do conhecimento por meio do acesso à periódicos da área, visitas 

técnicas e pesquisas de ponta. 

A pesquisa e extensão, como anteriormente apresentado, faz parte da missão do 
Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR. Quanto a ações 
voltadas para a pesquisa a instituição dispõe de 02 (duas) revistas científicas, elencadas 
abaixo, ferramentas que possibilitam ao aluno a publicação de seus trabalhos e à 
comunidade acesso à informação e conhecimento, divulgando artigos acadêmico-
científicos de pesquisadores vinculados à instituição e de outras entidades ou 
faculdades. Outra forma de incentivar a iniciação científica consiste no congresso 
científico (https://www.unar.edu.br/congressocientifico) que acontece anualmente 
nas dependências da IES com o objetivo fomentar a produção científica, aproximar a 
comunidade à vida acadêmica. Já referente à extensão a instituição oferece cursos de 
extensão e têm como expectativa integrar o ensino e a extensão com os interesses da 
sociedade, suas demandas e necessidades, estabelecendo mecanismos que 
correlacionem o saber acadêmico e o saber popular de forma articulada. A oferta e 
inscrição aos cursos de extensão ocorre por meio do sítio eletrônico: 
https://www.unar.edu.br/extensaogratuito. 

https://www.unar.edu.br/congressocientifico
https://www.unar.edu.br/extensaogratuito
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4.6 REGIME DE TRABALHO CORPO DOCENTE DO CURSO 
 

O regime de trabalho do corpo docente do curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 

apresenta-se elencado na tabela abaixo, sendo que 2 (dois) docentes atuam no regime 

de trabalho integral e 7 (sete) de forma parcial. 

 

Tabela 24 – Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso Superior de Tecnologia 

em Gastronomia 

Docente 
Regime de 
Trabalho 

Lattes 

DOUGLAS MARTINS DE 
OLIVEIRA  

Parcial http://lattes.cnpq.br/5063195510144574 

GABRIELA FERNANDA DIAS 
VICENTE 

Horista http://lattes.cnpq.br/0874549839816460 

HELDER HENRIQUE JACOVETTI 
GASPEROTO 

Parcial http://lattes.cnpq.br/0371855805064932 

JAQUELINE NASCIMENTO 
MOREIRA 

Parcial http://lattes.cnpq.br/7545267078851782 

NATALY MARIA VIVA DE 
TOLEDO 

Parcial http://lattes.cnpq.br/9834397695213238 

RAQUEL POIATTI FACTOR Parcial http://lattes.cnpq.br/6509739513500438 
RITA DE CÁSSIA CAMPOS GALO Horista http://lattes.cnpq.br/3257817402313594 
SEBASTIÃO DONIZETI BAZON Integral http://lattes.cnpq.br/3228950089945226 

SILVIA SATIE TUYAMA Parcial http://lattes.cnpq.br/2979364150053374 
VERA LUCIA MASSONI XAVIER 
DA SILVA 

Integral  http://lattes.cnpq.br/6634280959271734 

WLAMIR JOSÉ PASCHOALINO Parcial http://lattes.cnpq.br/5764911092661788 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

O regime de trabalho do corpo docente do curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia possibilita o atendimento do corpo discente, considerando a dedicação do 

docente à docência, participação do colegiado, planejamento didático e no 

planejamento e discussão das avaliações de aprendizagem junto à coordenação do 

curso. 

 

A atividade do docente é registrada em seu plano de aula de forma individual pelo corpo 

docente. Documento que possibilita a coordenação do curso o acompanhamento da 

atividade docente, o cumprimento da ementa do curso, e a verificação de que os 

objetivos propostos para a disciplina e metodologia avaliativa estão sendo realizadas de 

forma a possibilitar o desenvolvimento das competências e habilidades do curso, bem 

como o perfil proposto para ao egresso do curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR. 

 

4.7 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

A experiência profissional, excluída a experiência no exercício da docência superior, do 

corpo docente do curso está indicada na tabela abaixo. O curso possui 64% de docentes 
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com mais de 02 (dois) anos de experiência profissional, excluídas as atividades de 

docência no ensino superior.  

 

Tabela 25 – Experiência Profissional do Corpo Docente do Curso Superior de 

Tecnologia em Gastronomia 

Docente 
Experiência 
Profissional  
(em meses) 

Lattes 

DOUGLAS MARTINS DE 
OLIVEIRA  

13 http://lattes.cnpq.br/5063195510144574 

GABRIELA FERNANDA DIAS 
VICENTE 

16 http://lattes.cnpq.br/0874549839816460 

HELDER HENRIQUE 
JACOVETTI GASPEROTO 

396 http://lattes.cnpq.br/0371855805064932 

JAQUELINE NASCIMENTO 
MOREIRA 

08 http://lattes.cnpq.br/7545267078851782 

NATALY MARIA VIVA DE 
TOLEDO 

0 http://lattes.cnpq.br/9834397695213238 

RAQUEL POIATTI FACTOR 264 http://lattes.cnpq.br/6509739513500438 

RITA DE CÁSSIA CAMPOS 
GALO 

45 http://lattes.cnpq.br/3257817402313594 

SEBASTIÃO DONIZETI BAZON 48 http://lattes.cnpq.br/3228950089945226 

SILVIA SATIE TUYAMA 165 http://lattes.cnpq.br/2979364150053374 

VERA LUCIA MASSONI XAVIER 
DA SILVA 

60  http://lattes.cnpq.br/6634280959271734 

WLAMIR JOSÉ PASCHOALINO 288 http://lattes.cnpq.br/5764911092661788 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

Vislumbra-se que o corpo docente possui experiência profissional que possibilita sua 

atuação no curso Superior de Tecnologia em Gastronomia, de forma a possibilitar ao 

discente o contato com a vida profissional e a problemática envolvida na profissão, visto 

que a experiência profissional do corpo docente permite a contextualização de exemplos 

práticos de acordo com a realidade da turma, demonstrando a aplicação da teoria à 

prática.  

 

Ressalta-se que o corpo docente da instituição busca atualizar-se face às novas 

tecnologias aplicada a educação, necessidades e habilidades exigidas pelo mercado de 

trabalho e inovações da área de formação e curso que lecionam. Fator que permite a 

condução do corpo discente a novos contextos e experiências prático-profissional. 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional, item 4.1.5, o Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR possui política de capacitação 

e formação continuada do corpo docente, incentivando e apoiando a sua participação 

em  

 

a) eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais; 

b) cursos de desenvolvimento pessoal, no qual se inclui a formação em Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS; 

c) qualificação acadêmica em programas de mestrado e doutorado. 
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As políticas para capacitação e formação continuada do corpo docente incluem 

igualmente a capacitação para a educação a distância. 

 

4.8 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

O indicador não se aplica ao curso. 

 

4.9 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR 

 

A experiência no exercício da docência superior, do corpo docente do curso Superior de 

Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” 

– UNAR, está indicada na tabela abaixo. O curso possui 100% de docentes com mais 

de 02 (dois) anos de experiência em docência superior, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 26 – Experiência no Exercício da Docência Superior do Corpo Docente do 

Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia 

Docente 

Experiência 
no Exercício 
da Docência 
Superior (em 

meses) 

Lattes 

DOUGLAS MARTINS DE 
OLIVEIRA  

98 http://lattes.cnpq.br/5063195510144574 

GABRIELA FERNANDA DIAS 
VICENTE 

62 http://lattes.cnpq.br/0874549839816460 

HELDER HENRIQUE 
JACOVETTI GASPEROTO 

372 http://lattes.cnpq.br/0371855805064932 

JAQUELINE NASCIMENTO 
MOREIRA 

26 http://lattes.cnpq.br/7545267078851782 

NATALY MARIA VIVA DE 
TOLEDO 

50 http://lattes.cnpq.br/9834397695213238 

RAQUEL POIATTI FACTOR 55 http://lattes.cnpq.br/6509739513500438 

RITA DE CÁSSIA CAMPOS 
GALO 

184 http://lattes.cnpq.br/3257817402313594 

SEBASTIÃO DONIZETI BAZON 360 http://lattes.cnpq.br/3228950089945226 

SILVIA SATIE TUYAMA 44 http://lattes.cnpq.br/2979364150053374 

VERA LUCIA MASSONI XAVIER 
DA SILVA 

372  http://lattes.cnpq.br/6634280959271734 

WLAMIR JOSÉ PASCHOALINO 108 http://lattes.cnpq.br/5764911092661788 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

 

O corpo docente do curso Superior de Tecnologia em Gastronomia possui experiência 

no Exercício da Docência Superior de forma a permitir ações e interações que consigam 

identificar dificuldades ou déficits do corpo discente. Além de apresentarem no 

desenvolvimento de sua atividade docente exemplos contextualizados conforme as 

características locais ou regionais, empregando linguagem aderente às características 

da turma. Outro fator de relevância consiste na promoção de atividades de 

aprendizagem à discentes que apresentam, no decorrer do curso, algum tipo de 

dificuldade, com apoio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Cabe a este núcleo 

mediar, no decorrer da vida acadêmica do corpo discente, as situações relacionadas às 
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dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, relacionamentos interpessoais e 

ajustamentos emocionais, implantar medidas de correção das dificuldades encontradas, 

mediante a averiguação, intervenção e acompanhamento dos problemas identificados.  

 

Em consonância com os princípios e missão da instituição o corpo docente é incentivado 

na busca de novas estratégias e tecnologias que possam ser aplicadas no processo de 

ensino-aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem da instituição está voltado 

para a aplicação da metodologia ativa, de forma a incentivar e provocar o discente na 

busca do conhecimento e na resolução de situações-problema, aproximando-o de sua 

realidade profissional. 

 

O processo avaliativo do curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, está construído por meio de 

avalições diagnósticas, formativas e somativas, conforme apontado no item 3.6. 

 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional, item 4.1.5, o Centro Universitário 

de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR possui política de capacitação e formação 

continuada do corpo docente, incentivando e apoiando a sua participação em:  

 

a) eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais; 

b) cursos de desenvolvimento pessoal, no qual se inclui a formação em Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS; 

c) qualificação acadêmica em programas de mestrado e doutorado. 

 

As políticas para capacitação e formação continuada do corpo docente incluem 

igualmente a capacitação para a educação a distância. 

 

Desta forma, pode-se afirmar que o corpo docente do curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 

exerce liderança em sua atuação junto aos envolvidos (corpo de tutores, corpo discente 

e coordenação) no processo de ensino-aprendizagem e são reconhecidos por sua 

produção, conforme plano de carreira institucional. 

 

4.10 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

O corpo docente do curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, possui experiência e atua na 

Educação a Distância. A experiência é fruto da atuação como docente EaD, aluno em 

cursos de especialização na modalidade EaD ou na produção de material didático. 

Assim, o curso possui 100% de docentes com experiência da docência na Educação à 

Distância, conforme tabela abaixo. 
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Tabela 27 – Experiência no Exercício da Docência Superior do Corpo Docente do 

Curso 

Docente 

Experiência 
no Exercício 
da Docência 
na Educação 
a Distância 
(em meses) 

Lattes 

DOUGLAS MARTINS DE 
OLIVEIRA  

46 http://lattes.cnpq.br/5063195510144574 

GABRIELA FERNANDA DIAS 
VICENTE 

36 http://lattes.cnpq.br/0874549839816460 

HELDER HENRIQUE 
JACOVETTI GASPEROTO 

62 http://lattes.cnpq.br/0371855805064932 

JAQUELINE NASCIMENTO 
MOREIRA 

25 http://lattes.cnpq.br/7545267078851782 

NATALY MARIA VIVA DE 
TOLEDO 

50 http://lattes.cnpq.br/9834397695213238 

RAQUEL POIATTI FACTOR 50 http://lattes.cnpq.br/6509739513500438 

RITA DE CÁSSIA CAMPOS 
GALO 

38 http://lattes.cnpq.br/3257817402313594 

SEBASTIÃO DONIZETI BAZON 62 http://lattes.cnpq.br/3228950089945226 

SILVIA SATIE TUYAMA 38 http://lattes.cnpq.br/2979364150053374 

VERA LUCIA MASSONI 
XAVIER DA SILVA 

62  http://lattes.cnpq.br/6634280959271734 

WLAMIR JOSÉ PASCHOALINO 50 http://lattes.cnpq.br/5764911092661788 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

A experiência do corpo docente na Educação a Distância possibilita, agregada a 

experiência na docência e formação profissional, o emprego de linguagem e exemplos 

contextualizados à futura realidade profissional do corpo discente, a elaboração de 

atividades específicas (diagnósticas, formativas e somativas) que possibilitem o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento das 

competências e habilidades prevista na disciplina e no perfil do egresso proposto pela 

instituição. 

 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional, item 4.1.5, o Centro Universitário 

de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR possui política de capacitação e formação 

continuada do corpo docente, incentivando e apoiando a sua participação em: 

 

a) eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais; 

b) cursos de desenvolvimento pessoal, no qual se inclui a formação em Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS; 

c) qualificação acadêmica em programas de mestrado e doutorado. 

 

As políticas para capacitação e formação continuada do corpo docente incluem 

igualmente a capacitação para a educação a distância. 

 

Desta forma, pode-se afirmar que o corpo docente do curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 
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exerce liderança em sua atuação junto aos envolvidos (corpo de tutores, corpo discente 

e coordenação) no processo de ensino-aprendizagem e são reconhecidos por sua 

produção, conforme plano de carreira institucional. 

 

4.11 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA TUTORIA NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

 

O corpo de tutores do curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, possui experiência 

comprovada no exercício da tutoria, de acordo com documentação comprobatória e 

apresentado na tabela abaixo. 

 

Tabela 28 – Experiência no Exercício da Tutoria dos Tutores do curso Superior de 

Tecnologia em Gastronomia 

Tutor Titulação 

Experiência 
em Educação 

a Distância 
(em meses) 

Robson Jovetta Especialista 112 

Maria Elizabeth Grossklauss Campagna Especialista 48 

Pedro Felipe Jacyntho dos Santos Especialista 14 

Raquel Cristina Abdalla Chiaradia Especialista 33 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

A experiência em tutoria possibilita ao corpo de tutores, agregado o emprego das 

ferramentas de comunicação (síncronas e assíncronas) disponíveis no Ambiente Virtual 

– AVA, permite que seja estabelecido um processo de comunicação e de mediação 

entre o corpo discente e o tutor, cabendo a este último a orientação e o 

acompanhamento do discente durante a disciplina e no desenvolvimento dos objetivos 

e competências previstas à disciplina. O ambiente virtual também possibilita ao corpo 

de tutores a sugestão de material complementar, tais como indicação de livros, artigos, 

vídeos quanto aos temas abordados pela disciplina, visando o desenvolvimento do 

corpo discente de forma holística, humana, social e ambiental. 

 

O Ambiente Virtual – AVA permite a coordenação através da extração de relatórios 

acompanhar o trabalho do corpo de tutores e a qualidade das informações e 

atendimentos prestados ao corpo discente. Acrescido a isso, o corpo de tutores é 

avaliado por meio do instrumento de avaliação da Comissão Própria de Avaliação – 

CPA, o que traz à coordenação subsídios para a gestão do corpo de tutores, docentes 

e do curso.  

 

4.12 ATUAÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE 

 

O Colegiado do curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário 

de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, encontra-se regulamentado e 

institucionalizado de acordo com Regimento Institucional, atendendo a 

representatividade de segmentos exigida. 
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O órgão reúne-se de forma periódica de acordo com o calendário acadêmico, há um 

fluxo de encaminhamento das decisões. As reuniões são registradas em ata, disponíveis 

e arquivadas junto a coordenação de curso, com a finalidade de acompanhamento e 

execução das decisões, bem como a realização de avaliação periódica do curso para, 

se necessário, desenvolvimento e aplicação de planos de melhoria. 

 

Dentre as atribuições cabe ao Colegiado realizar avaliações a respeito do desempenho 

dos alunos nas atividades fixadas para o semestre; avaliar o desempenho dos alunos 

nas provas; discutir e avaliar o alcance do referencial teórico; traçar estratégias de 

conscientização dos alunos no tocante à necessidade de regularidade de estudos; traçar 

estratégias para evitar evasão de alunos; traçar metas para a conscientização dos 

alunos sobre a importância da Comissão Própria de Avaliação - CPA e de sua 

participação no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE; definir 

procedimentos para a dinamização e regularidade das atividades de Iniciação científica 

e extensão. 

 

4.13 TITULAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORPO DE TUTORES DO CURSO 

 

O corpo de tutores do curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, está composto por 04 

(quatro) tutores. O corpo de tutores do UNAR possui graduação e pós-graduação lato 

sensu nas diversas áreas do saber. A vinculação do tutor à disciplina ocorre por meio 

de sua aderência, área de formação. Nesse curso, somente as disciplinas transversais, 

de formação básica, são ofertadas em EAD. 

 

 

4.14 EXPERIÊNCIA DO CORPO DE TUTORES EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

O corpo de tutores do curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, possui experiência em 

educação à distância, fator que o possibilitar de dar suporte ao discente no momento da 

realização das atividades e disciplinas. Essa experiência permite que, por meio do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, a mediação pedagógica entre os envolvidos 

no processo de ensino aprendizagem ocorra com qualidade, permitindo ao discente o 

desenvolvimento dos objetivos da disciplina. 

 

O processo de ensino-aprendizagem estabelecido entre o tutor e discente é enriquecido 

por meio do emprego das ferramentas de comunicação do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA, visto possibilitar ao tutor a inserção de material complementar, 

tais como; indicações de leitura, artigos, filmes, bem como a comunicação de forma 

síncrona (chats) e assíncrona (fóruns). A comunicação, síncrona ou assíncrona, 

possibilita ao tutor um diálogo direto com o discente e o emprego de linguagem aderente 

a turma que está tutoriando. Todos esses fatores, somados a experiência do corpo de 

tutores, contribuem para o processo formativo do discente e acesso a materiais que 

permitem uma visão holística de seu papel profissional na sociedade que atua. 

 

Tabela 29 – Experiência do Corpo de Tutores do Curso  
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Tutor Titulação 

Experiência 
em Educação 

a Distância 
(em meses) 

Robson Jovetta Especialista 112 

Maria Elizabeth Grossklauss Campagna Especialista 48 

Pedro Felipe Jacyntho dos Santos Especialista 14 

Raquel Cristina Abdalla Chiaradia Especialista 33 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2019. 

Por fim, ressalta-se que a coordenação e o corpo de tutores, através do sistema, 

possuem um relatório do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, o qual permite o 

acompanhamento da turma e, de forma individualizada, do discente. Desta forma, é 

possível identificar as dificuldades, da turma e do aluno, e assim planejar ações de 

melhoria. Acrescido a isso a instituição conta com um serviço de apoio psicopedagógico, 

realizado pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico, para atender, mediar e solucionar 

situações que possam surgir no decorrer da vida acadêmica do corpo discente.  

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico objetiva mediar as situações relacionadas às 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, relacionamentos interpessoais e 

ajustamentos emocionais, implantar medidas de correção das dificuldades encontradas, 

mediante a averiguação, intervenção e acompanhamento dos problemas identificados.  

 

4.15 INTERAÇÃO ENTRE TUTORES (PRESENCIAIS – QUANDO FOR O CASO – E 

A DISTÂNCIA), DOCENTES E COORDENADORES DE CURSO A DISTÂNCIA 
 

A interação entre os tutores, docentes, coordenação e corpo discente ocorre por meio 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, ocorrendo de forma síncrona (chats) e 

assíncrona (fóruns). A comunicação entre os atores do processo de ensino-

aprendizagem é essencial para que um diálogo seja estabelecido, ocorra o 

compartilhamento de ideias e conhecimentos por meio da utilização das ferramentas do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, gerando assim reflexões quanto ao conteúdo 

e objetivos da disciplina. 

 

Como informado no item 4.14 a coordenação e o corpo de tutores empregam para a 

gestão do curso e relacionamento com o discente um relatório extraído do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA, o qual permite o acompanhamento da turma e, de 

forma individualizada, do discente. Neste momento é possível à coordenação e aos 

tutores identificar as dificuldades, da turma e do aluno, e planejar ações de melhoria, 

visando o incremento da interação. 

 

4.16 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA 
 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR incentiva seu corpo 

docente à publicação científica por meio de suas 02 (duas) revistas científicas, editadas 

na área jurídica e de abrangência geral. As revistas possuem ISSN próprio, sendo 
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indexadas na Bases de Dados Nacionais e Internacionais e todas com indicador 

Qualis/CAPES. 

Acrescido ao incentivo por meio das revistas indexadas o Centro Universitário de 

Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR realiza anualmente no congresso científico 

(https://www.unar.edu.br/congressocientifico) buscando  fomentar a produção científica, 

aproximar a comunidade à vida acadêmica e oportunizar ao corpo docente a publicação 

e exposição de sua produção no âmbito científico, cultural, artístico ou tecnológico. 

Referente a produção científico, cultural, artístico ou tecnológico do curso Superior de 

Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” 

– UNAR, estará elencada e disponível à comissão in loco para avaliação em pasta 

específica e na documentação do corpo docente. 

 

5. DIMENSÃO 3 - INFRAESTRUTURA 

 

5. 1 APRESENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA IES 
 

5.1.1 ESPAÇO DE TRABALHO PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL 
CONCEITO CRITÉRIO DE ANÁLISE 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR disponibiliza a seus 

docentes de tempo integral ambiente climatizo por meio de ar-condicionado e janelas 

em vidro. O ambiente foi constituído por meio de layout com 09 (nove) salas para 

atendimento individual, com móveis de escritório, mesa e cadeiras. As salas individuais 

dos docentes de tempo integral possuem estante para a guarda de livros e apostilas e 

armário tipo gaveteiro para a guarda de documentos e provas. O docente dispõe, como 

recursos de tecnologia da informação, de desktops para o desempenho de suas 

atribuições, acadêmicas e administrativas. A instituição também disponibiliza em toda 

área do campus sinal de wi-fi com acesso por meio de login e senha fornecidos pela 

instituição. Os docentes têm tempo integral podem empregar seus recursos próprios, 

tais como: notebooks, smartphone e tabletes. Acrescido aos recursos de tecnologia de 

informação disponíveis há uma impressora para uso coletivo em suas atividades 

acadêmicas e administrativas. O espaço ainda conta com uma sala de reunião para que 

os docentes possam se reunir, ou também, de forma acadêmica, empregar esta sala 

para orientação dos discentes, em grupo, e de seus orientandos. Diante do exposto, os 

gabinetes atendem de maneira excelente os aspectos: disponibilidade de equipamentos 

de informática em função do número de docentes, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

O acesso à sala dos docentes atende aos requisitos legais quanto às pessoas com 

deficiência, de acordo com a normativa Norma Técnica - NBR 9050 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Apresenta piso tátil e placa de identificação em 

Braile, bem com luz de emergência e placas indicativas de saída. 

Informações complementares quanto às dimensões, dimensionamento e informações 

legais e regulamentares podem ser obtidas no documento de infraestrutura da 

instituição. 

 

https://www.unar.edu.br/congressocientifico
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 Figura 11 – Foto da Sala de Tempo Integral do Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” – UNAR 

 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2018. 

 

5.1.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E 
SERVIÇOS ACADÊMICOS 
 

O espaço destinado à Coordenação do curso mede 8 m2, é mobiliada com mesa e 
cadeiras e equipada com computador, conectado á Internet Banda larga, impressora e 
telefone. Há, também, mesa para reuniões e atendimento ao público em geral. Atende, 
de maneira excelente, os aspectos: equipamentos de informática em função do número 
de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 
conservação e comodidade. 

 

 

5.1.3 SALA COLETIVA DOS DOCENTES 
 

O espaço físico destinado à sala docente possui uma área de 70 m2, sendo climatizada 

por meio de ar condicionado e janelas em vidro. O espaço é composto por estações de 

trabalho, em número de 04 (quatro), com desktops conectados à rede por meio de cabos 

e wi-fi, mesa em madeira para reunião com 08 (oito) cadeiras e sofá, em número de 02 

(dois) um de 02 (dois) lugares e outro de 03 (três) lugares, que possibilitam a integração 

e descanso aos docentes. Caso o docente deseje empregar equipamentos próprios 

como notebooks, smartphone ou tabletes o campus possui rede wi-fi, que pode ser 

acessada por meio de login e senha disponibilizados pela instituição.  

O acesso à sala dos docentes atende aos requisitos legais quanto às pessoas com 

deficiência, de acordo com a normativa Norma Técnica - NBR 9050 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Apresenta piso tátil e placa de identificação em 

Braile, bem com luz de emergência e placas indicativas de saída. 

Informações complementares quanto às dimensões, dimensionamento e informações 

legais e regulamentares podem ser obtidas no documento de infraestrutura da 

instituição. 

Abaixo apresenta-se foto ilustrativa da sala dos docentes: 

09 salas individuais  

01 sala de reunião 
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Figura 12 – Foto da Sala de Coordenação do Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” – UNAR 

  

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2018. 

5.1.4 SALAS DE AULA 
 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR conta com 42 salas 

de aula, amplas, bem ventiladas e iluminadas. As salas de aula do curso são excelentes 

considerando os aspectos: quantidades e número de alunos por turma, disponibilidade 

de equipamentos, dimensões em função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. Todas são 

equipadas com Datashow fixo, possibilitando ao docente o uso de diversos recursos e 

o emprego da metodologia ativa no desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. 

O corpo discente e docente tem acesso à rede por meio do wi-fi disponibilizado pelo 

campus, sendo acessado por meio de login e senha fornecido pela instituição. O acesso 

à internet possibilita ao docente a execução de ações interativas como pesquisa, acesso 

à material didático, consulta a artigos sobre a disciplina. Já ao discente permite o 

desenvolvimento da competência e habilidade prevista na disciplina por meio do 

estímulo à busca pelo conhecimento e tornar-se autor no processo de ensino-

aprendizagem. 

O acesso à sala dos docentes atende aos requisitos legais quanto às pessoas com 

deficiência, de acordo com a normativa Norma Técnica - NBR 9050 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, apresentando piso tátil e placa de identificação 

em Braile, espaço destinado ao cadeirante, cadeira para obeso bem com luz de 

emergência e placas indicativas de saída. 

Informações complementares quanto às dimensões, dimensionamento e informações 

legais e regulamentares podem ser obtidas no documento de infraestrutura da 

instituição. 
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Abaixo apresenta-se foto ilustrativa de uma sala de aula do Centro Universitário de 

Araras Dr. Edmundo Ulson: 

 

Figura 13 – Foto das Salas de Aula do Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” – UNAR 

 

 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2018. 

5.1.5 ACESSO DOS ALUNOS AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

Os laboratórios de informática são amplos, arejados e atendem aos alunos do curso de 

maneira excelente. 

Há dois laboratórios de Informática disponíveis para os alunos, perfazendo um total de 

60 máquinas, conectadas à Internet Banda Larga, dotados de softwares: Autocad e 

DEVC++, SAS, Scilab e pacote Office. Atende, entre outras, as disciplinas de Desenho 

Técnico e Informática Aplicada. 

Estão instalados nos computadores os seguintes softwares destinados aos alunos do 

Curso: AutoCad, Revit, Sketchup e Rhinoceros. 

Os laboratórios são gerenciados pelo colaborador Anivaldo Donizetti Martini Júnior, 

gestor de T.I., que dentre as atribuições zelar pela atualização e manutenção dos 

equipamentos, supervisão da entrega dos insumos de forma a garantir ao corpo docente 

e discente o bom andamento das atividades, administrativas e pedagógicas. Há um 

plano de manutenção, preventiva e preditiva, quanto aos equipamentos do Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, executado de acordo com o 

cronograma. 

Ressalta-se que o ambiente atende aos quesitos de segurança, tais como: extintores de 

incêndio, iluminação de emergência e placas de identificação de saída, conforme 

exigido pelos bombeiros). Este ambiente também está presente na avaliação 

institucional, objetivando a análise dos equipamentos e serviços prestados pela equipe 

de informática e, se necessário, ajustes. 

Informações complementares quanto às dimensões, dimensionamento e informações 

legais e regulamentares podem ser obtidas no documento de infraestrutura da 

instituição. 
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Constam do Regulamento dos Laboratórios: horário de funcionamento, plano de 

manutenção e regras de conduta. Ressalte-se, ainda, que os laboratórios são acessíveis 

aos portadores de necessidades especiais. 

3.1.5.1 Laboratório de Informática I 

O Laboratório de Informática I, localizado no pavimento térreo do bloco C, possui uma 

área aproximada de 80 m², acomodando 30 (trinta) alunos em média. O laboratório é 

climatizado por meio de ar-condicionado, possui 30 (trinta) computadores conectados à 

rede por meio de cabo e também, no caso de algum contratempo, acesso à internet por 

meio do wi-fi. É equipado com lousa digital, tela de projeção, projetor fixo, mesas e 

cadeiras. 

O discente com deficiência tem o acesso ao laboratório garantido, por meio do piso tátil, 

placa em Braile, rampas de acesso e corrimão, conforme exigência da normativa Norma 

Técnica - NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, havendo 

softwares específicos destinado ao uso do portados de necessidade, tal como: VLibras, 

DosVox e Lupa. 

Os laboratórios são gerenciados pelo colaborador Leonardo Paganotti, gestor de T.I., 

que dentre as atribuições zelar pela atualização e manutenção dos equipamentos, 

supervisão da entrega dos insumos de forma a garantir ao corpo docente e discente o 

bom andamento das atividades, administrativas e pedagógicas. Há um plano de 

manutenção, preventiva e preditiva, quanto aos equipamentos do Centro Universitário 

de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, executado de acordo com o cronograma. 

Ressalta-se que o ambiente atende aos quesitos de segurança, tais como: extintores de 

incêndio, iluminação de emergência e placas de identificação de saída, conforme 

exigido pelos bombeiros). Este ambiente também está presente na avaliação 

institucional, objetivando a análise dos equipamentos e serviços prestados pela equipe 

de informática e, se necessário, ajustes. 

Informações complementares quanto às dimensões, dimensionamento e informações 

legais e regulamentares podem ser obtidas no documento de infraestrutura da 

instituição. 

Abaixo apresenta-se foto ilustrativa da do Laboratório de Informática I 
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Figura 14 – Foto do Laboratório de Informática I do Centro Universitário de Araras 

“Dr. Edmundo Ulson” – UNAR 

 

 

 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2018. 

3.1.5.2 Laboratório de Informática II 

O Laboratório de Informática II, localizado no pavimento térreo do bloco D, possui uma 

área, aproximada, de 47 m², com capacidade para 32 (trinta e dois) discentes, 

climatizado por meio de ar condicionado. Está equipado com 32 (trinta e dois) 

computadores, lousa, tela de projeção, projetor fixo, mesas e cadeiras. 

O discente com deficiência tem o acesso ao laboratório garantido, por meio do piso tátil, 

placa em Braile, rampas de acesso e corrimão, conforme exigência da normativa Norma 

Técnica - NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, havendo 

softwares específicos destinado ao uso do portados de necessidade, tal como: VLibras, 

DosVox e Lupa. 

Os laboratórios são gerenciados pelo gestor de T.I., que dentre as atribuições zelar pela 

atualização e manutenção dos equipamentos, supervisão da entrega dos insumos de 

forma a garantir ao corpo docente e discente o bom andamento das atividades, 

Laboratório I 

Lousa Digital 
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administrativas e pedagógicas. Há um plano de manutenção, preventiva e preditiva, 

quanto aos equipamentos do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” 

– UNAR, executado de acordo com o cronograma. 

Ressalta-se que o ambiente atende aos quesitos de segurança, tais como: extintores de 

incêndio, iluminação de emergência e placas de identificação de saída, conforme 

exigido pelos bombeiros). Este ambiente também está presente na avaliação 

institucional, objetivando a análise dos equipamentos e serviços prestados pela equipe 

de informática e, se necessário, ajustes. 

Informações complementares quanto às dimensões, dimensionamento e informações 

legais e regulamentares podem ser obtidas no documento de infraestrutura da 

instituição. 

Ressalta-se que o ambiente atende aos quesitos de segurança, tais como: extintores de 

incêndio, iluminação de emergência e placas de identificação de saída, conforme 

exigido pelos bombeiros. 

Informações complementares quanto às dimensões, dimensionamento e informações 

legais e regulamentares podem ser obtidas no documento de infraestrutura da 

instituição. 

Abaixo apresenta-se foto ilustrativa da do Laboratório de Informática II. 

 

Figura 15 – Foto do Laboratório de Informática II do Centro Universitário de Araras 

“Dr. Edmundo Ulson” – UNAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2018. 
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Figura 16 – Foto de Equipamentos Destinados à Pessoas com Deficiência - PCD e 

Softwares Adaptativos do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – 

UNAR 

 

 

          

 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2018. 

5.1.6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR possui Biblioteca 

especializada para uso do corpo docente, de tutores e discente e da comunidade da 

região, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado. Está organizada 

segundo os princípios internacionalmente aceitos da biblioteconomia, regida por 

regulamento próprio. 

 

Está localizada no prédio central, ocupa um espaço físico de 437 m2, com capacidade 

para atender 130 (centro e trinta) discentes simultaneamente, dentro dos quais foram 

delimitados os seguintes locais para sua utilização:  

 

• Acervo; 

Equipamentos de Informática para 
Pessoas com Deficiência - PCD e 

Softwares Adaptativos 
(VLibras, DosVox e Lupa) 
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• Processamento técnico; 

• Salas de estudos em grupo; 

• Salão de leitura; 

• Cabines de estudos individuais; 

• Seção de periódicos; 

• Sala de periódicos; 

• Atendimento; 

• Laboratório de Informática para Pessoas com Deficiência - PCD; 

• Espaço de informática. 

 

Tabela 30 - Acervo Geral da Biblioteca do Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” – UNAR 

 

Classificação Decimal 
Dewey - CDD 

Total de Exemplares 

2018 2019 2020 2021 2022 

000 Obras Gerais 1.610 1.653 1.882 1.882 2.738 

100 Filosofia 2.765 2.765 2.765 2.765 2.768 

200 Religião 290 290 223 223 293 

300 Ciências Sociais 22.137 22.394 22.394 22.394 22.612 

400 Linguística 1.761 1.761 1.763 1.763 1.763 

500 Ciências Exatas 1.650 1.657 1.657 1.689 1.689 

600 Ciências 
Aplicadas 

7.526 7.533 7.768 7.768 7.768 

700 Belas Artes 4.519 4.526 4.584 4.584 4.584 

800 Literatura 4.450 4.457 4.466 4.466 4.466 

900 Geografia e 
História 

2.987 2.987 3.103 3.104 3.104 

Total de 
Títulos/Exemplares 

   
 

51.785 

 

Fonte: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, 2022. 

 

O acervo físico do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR 

está catalogado e tombado em nome da instituição, sendo gerenciado por meio do 

Perseus Cloud. Quanto ao acervo digital a instituição possui contrato de prestação de 

acesso a E-Book das empresas Pearson e Minha Biblioteca, conforme contrato de 

prestação de serviço.  

 

A bibliografia do curso Superior de Tecnologia em Gastronomia apresenta-se atualizada 

em conformidade com as exigências legais e acadêmicas necessárias para atender as 

demandas do mundo corporativo e o desenvolvimento das competências e habilidades 

prevista no perfil do egresso do curso. Ressalta-se que a bibliografia do curso está 

referendada em relatório do Núcleo Docente Estruturante – NDE, atendendo assim aos 

componentes curriculares e a oferta de vagas.  
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Há documentação de acesso ao corpo discente quanto a biblioteca virtual, suas 

funcionalidades e busca no acervo das bibliotecas on-line, Pearson e Minha Biblioteca. 

Essa documentação encontra-se no Ambiente Virtual do Aluno – AVA, em forma de 

documento e também em vídeo com tradução na Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Há documentação referente quanto a oferta ininterrupta ao acervo virtual e à plataforma 

de aprendizagem, Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 

 

5.1.7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

O acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, cinco títulos por unidade, 

físicas ou virtuais curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual. 

 

O acervo físico do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR 

está catalogado e tombado em nome da instituição, sendo gerenciado por meio do 

Perseus Cloud. Quanto ao acervo digital a instituição possui contrato de prestação de 

acesso a E-Book das empresas Pearson e Minha Biblioteca, conforme contrato de 

prestação de serviço.  

 

A bibliografia do curso Superior de Tecnologia em Gastronomia apresenta-se atualizada 

em conformidade com as exigências legais e acadêmicas necessárias para atender as 

demandas do mundo corporativo e o desenvolvimento das competências e habilidades 

prevista no perfil do egresso do curso. Ressalta-se que a bibliografia do curso está 

referendada em relatório do Núcleo Docente Estruturante – NDE, atendendo assim aos 

componentes curriculares e a oferta de vagas.  

 

Há documentação de acesso ao corpo discente quanto a biblioteca virtual, suas 

funcionalidades e busca no acervo das bibliotecas on-line, Pearson e Minha Biblioteca. 

Essa documentação encontra-se no Ambiente Virtual do Aluno – AVA, em forma de 

documento e também em vídeo com tradução na Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Há documentação referente quanto a oferta ininterrupta ao acervo virtual e à plataforma 

de aprendizagem, Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 

 

5.1.8 PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS 
 

O curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário de Araras 

“Dr. Edmundo Ulson” – UNAR possibilita ao corpo discente o acesso à periódicos 

especializados, físicos e digitais, nas principais áreas do curso, permitindo o acesso à   

 

 

5.1.8.1 Periódicos 
 

5.1.8.2 Periódicos para Consulta Online  
 
Abaixo encontram-se elencados os periódicos digitais do curso Superior de Tecnologia 

em Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR. 
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1 – DEMETRA – ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO & SAÚDE 
Alimentação, Nutrição e Saúde publicado pelo Instituto de Nutrição da UERJ. 
ACESSO: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/index 
 
2 – CONTEXTOS DA ALIMENTAÇÃO COMPORTAMENTO, CULTURA E 
SOCIEDADE 
ACESSO: http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/revistacontextos/ 
  
3 – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
Periódicos Eletrônicos da UNICAMP . 
ACESSO: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/index 
 
4 – REVISTA HOSPITALIDADE 
A Revista Hospitalidade é de responsabilidade 
do PPG em Hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi (UAM-SP) 
ACESSO: https://www.revhosp.org/hospitalidade 
 
5 – REVISTA BRASILEIRA DE GASTRONOMIA 
A Revista Brasileira de Gastronomia (RBG) é um periódico científico editado pelo 
Setor de Criação e Disseminação do Conhecimento do Senac SC, 
ACESSO: http://rbg.sc.senac.br/index.php/gastronomia 
 
6– DIARIO DE GASTRONOMIA 
ACESSO: http://diariodegastronomia.com 
 
7– REVISTA GESTÃO E GASTRONOMIA 
ACESSO: https://www.baressp.com.br/fornecedores/publicacoes/revista-gestao-e-
gastronomia 
  
8 – GOURMET’S EL PERIÓDICO 
ACESSO: https://www.elperiodico.com/es/gourmets/ 
 
9 – REVISTA DE NUTRIÇÃO 
ACESSO: https://www.scielo.br/j/rn/ 
 
10 – TECNOALIMENTAR REVISTA DA INDÚSTRIA ALIMENTAR 
ACESSO: http://www.tecnoalimentar.pt 
  
11 – REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO FUNCIONAL 
ACESSO: http://www.ibnfuncional.com.br/_site/ 
 

 

5.1.9 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO BÁSICA 
O indicador não se aplica ao curso. 

 

5.1.10 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 
 

O laboratório didático de formação específica do Curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, intitulado 

Laboratório de Gastronomia, é implementado de forma a permitir ao docente a 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/index
http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/revistacontextos/
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/index
https://www.revhosp.org/hospitalidade
http://rbg.sc.senac.br/index.php/gastronomia
http://diariodegastronomia.com/
https://www.baressp.com.br/fornecedores/publicacoes/revista-gestao-e-gastronomia
https://www.baressp.com.br/fornecedores/publicacoes/revista-gestao-e-gastronomia
https://www.elperiodico.com/es/gourmets/
https://www.scielo.br/j/rn/
http://www.tecnoalimentar.pt/
http://www.ibnfuncional.com.br/_site/


 

 

 

124 

realização da atividade pedagógica ao discente, e a este, o desenvolvimento dos 

objetivos previstos na disciplina, de modo a prepará-lo para o exercício profissional. 

A quantidade de equipamentos está mensurada de forma a atender o desenvolvimento 

da atividade pedagógica e aos alunos, possuindo equipamentos e utensílios 

profissionais de uso individual e coletivo. 

 

O discente com deficiência tem acesso ao laboratório garantido, por meio do piso tátil, 

placa em Braile, rampas de acesso e corrimão, conforme exigência da normativa NBR 

9050 – ABNT, além de softwares específicos destinado ao uso dos portadores de 

necessidades, tal como: VLibras, DosVox e Lupa. 

 

Ressalta-se que o ambiente atende aos quesitos de segurança, tais como: extintores de 

incêndio, iluminação de emergência e placas de identificação de saída, conforme 

exigido pelos bombeiros. 

 

A infraestrutura do Laboratório de Gastronomia contempla espaços distintos em anexo 

(banheiro, monitoria, estoque seco, estoque úmido e depósito de matérias de limpeza) 

com seus dimensionamentos específicos. As práticas culinárias são realizadas dentro 

do laboratório com dimensionamento (1020x925x310) e contemplando três ilhas de 

cada lado, cada uma possuindo uma bancada com duas pias integradas (130x70), dois 

fogões independentes e duas mesas (150x70).  

 

Na parte central existem duas ilhas separadas por divisórias, cada uma contempla duas 

bancadas com pias integradas, medindo (130x70) e duas bancadas individuais, uma 

pequena medindo (100x110) e uma grande medindo (200x100). A área de higienização 

geral, contempla uma bancada com duas pias grandes integradas medindo (130x70), 

além de um espaço destinado a higienização das mãos ao adentrar no laboratório, 

medindo (35x60). O laboratório ao todo, é equipado com um forno combinado, 

dezessete fogões com sessenta e oito bocas ao todo e doze coifas independentes, 

sendo cinco coifas grandes que suportam dez fogões, seis coifas individuais menores 

por fogão e uma destinada exclusivamente á exaustão do forno combinado, uma 

geladeira de quatro portas, uma prateleira com quatro divisórias e uma lousa branca.  

Contemplando as áreas anexas, existem dois banheiros separados por gênero, onde os 

alunos efetuam a troca de suas vestimentas, num espaço de 600x450 com dois armários 

para depósitos e seus pertences pessoais de uso individual, por questões de higiene 

pessoal e cuidados, os mesmos tem acesso a dois chuveiros, duas pias de assepsia, 

três acentos sanitários e um espaço de troca de aparamentação. Neste espaço 

contempla-se locais predestinados ao acesso de pessoas com deficiência.  

 

O Laboratório de Gastronomia é gerido por um responsável técnico, que zela pela 

manutenção e o excelente funcionamento do mesmo. Suas responsabilidades incluem: 

planejamento, contensão e elaboração de normas e estratégias para sua 

funcionalidade, segurança, boas práticas, além de assessoria aos alunos. Seu espaço 

é contemplado com uma sala de monitoria (270x180x310), contendo uma bancada com 

uma pia integrada de pré higienização, dimensionamento de (130x70) interligada com o 

estoque seco (270x150x310) e estoque úmido (220x276x310). 
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Fotos do Laboratório de Gastronomia do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 

Ulson” – UNAR 

 

5.1.11 LABORATÓRIOS DE ENSINO PARA A ÁREA DE SAÚDE 
O indicador não se aplica ao curso. 

 

5.1.12 LABORATÓRIOS DE HABILIDADES 
O indicador não se aplica ao curso. 

 

 

5.1.13 UNIDADES HOSPITALARES E COMPLEXO ASSISTENCIAL 
CONVENIADOS 
O indicador não se aplica ao curso. 

. 

 

5.1.14 BIOTÉRIOS 
O indicador não se aplica ao curso. 

 

 

5.1.15 NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS: ATIVIDADES BÁSICAS DE 
ARBITRAGEM, NEGOCIAÇÃO, CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ATIVIDADES 
JURÍDICAS REAIS. 
O indicador não se aplica ao curso. 
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5.1.16 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP 
O indicador não se aplica ao curso. 

 

5.1.17 COMITÊ DE ÉTICA NA UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS - CEUA 
O indicador não se aplica ao curso. 

 

5.1.18 AMBIENTES PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CURSO 
O indicador não se aplica ao curso. 

 

5.2. PROCESSO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE 

MATERIAL DIDÁTICO (LOGÍSTICA) 

O indicador não se aplica ao curso. 
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