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1 APRESENTAÇÃO 

 

A função social do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – 

IFB é garantir a formação integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo, com base em um 

método educacional científico-tecnológico-humanístico, no qual a atuação ética e isenta dos 

profissionais formados por essa Instituição resulte em benefícios sociais, políticos e culturais e 

na construção de uma sociedade mais igualitária.  

O IFB atua nos seguintes níveis de formação: educação profissional de técnicos, 

integrada, subsequente ou concomitante ao Ensino Médio; formação inicial e continuada de 

trabalhadores; profissionalização tecnológica de graduação e pós-graduação e na formação de 

professores. Todas essas modalidades estão fundamentadas na construção do conhecimento. 

Para cumprir sua finalidade institucional, o IFB tem como missão: 

 

Oferecer ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Profissional e 

Tecnológica, por meio da inovação, produção e difusão de conhecimentos, 

contribuindo para a formação cidadã e o desenvolvimento sustentável, 

comprometidos com a dignidade humana e a justiça social. (IFB, 2015) 

 

Segundo o Governo do Distrito Federal (2015), o DF é dividido em trinta e uma Regiões 

Administrativas, (algumas são as antigas cidades-satélites) que são unidades de divisão 

territorial e administrativa para fins de descentralização administrativa e coordenação dos 

serviços públicos de natureza local, espécie de bairro com identidade própria. A Região 

Administrativa XVII Riacho Fundo I foi criada por lei em 1993, porém antes disso, em 1990, 

moradores da Invasão do Bairro Telebrasília e de outras localidades do Distrito Federal bem 

como funcionários do DF que já habitavam a Granja Riacho Fundo foram realocados no 

loteamento, feito pelo programa de assentamento do governo, da Granja Riacho Fundo em 13 

de março de 1990. (GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2016). 

A chegada de novos moradores à Granja Riacho Fundo em 1990 fomentou o comércio 

local, formando-se assim uma movimentação de feirantes que vendiam alimentos, roupas e 

calçados. 

Para conhecer os anseios da comunidade do Riacho Fundo I, foi realizado contato com 

a comunidade da Região Administrativa (RA) XVII, inicialmente com representantes da 

sociedade civil (administração regional, associações de classe e organizações sociais) e 

posteriormente foram realizadas pré-audiências (05/05/2011) e audiências públicas 

(12/05/2011), nas quais as atividades e a missão do Instituto Federal de Brasília foram 
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apresentadas aos presentes, assim como o levantamento das atividades necessárias à 

comunidade, no âmbito de ensino técnico e tecnológico. Durante as pré-audiências, houve a 

participação da comunidade da Região Administrativa (RA) Riacho Fundo I e do entorno 

(Riacho Fundo II, Recanto das Emas e Núcleo Bandeirante). 

Ao longo da pré-audiência e da audiência pública foram apresentados à comunidade os 

Catálogos Nacionais de Cursos Técnicos e Tecnológicos, orientando os participantes sobre as 

atividades desenvolvidas em cada componente por eixo tecnológico. A comunidade apontou ao 

IFB os cursos que atenderiam e seus anseios no âmbito do ensino profissionalizante. Os cursos 

indicados pelos populares e que ainda não constavam entre os já oferecidos pelo IFB foram: 

Técnico em Contabilidade, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Transações 

Imobiliárias, Técnico em Cozinha e Tecnólogo em Gastronomia.  

A proposta dos cursos técnicos e tecnológico acima mencionados foram aprovadas, 

considerando aspectos de viabilidade e interesse público, quando enviadas ao Conselho de 

Dirigentes (20/05/2011 e 25/05/2011) e ao Conselho Superior (31/05/2011) para análise. 

Como parte do plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ministério da Educação, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Brasília (IFB) em agosto de 2011 iniciou-se a implantação do Campus Riacho Fundo, na 

sede provisória na QOF 1 Setor Habitacional, Riacho Fundo I. 

Em 2012 foram ofertados os cursos de Formação Inicial e Continuada em Panificação e 

Técnico em transações imobiliárias. Inicialmente as aulas práticas do curso de panificação eram 

ministradas nos laboratórios do Campus Planaltina.  

Com o objetivo de consolidar o eixo tecnológico de Turismo, Hospitalidade e Lazer no 

Campus Riacho Fundo, por meio da otimização dos recursos públicos, foram criados os cursos 

de Técnico em Cozinha em 28/09/2011 e Técnico em Panificação em 20/05/2013. 

O eixo tecnológico de Turismo, Hospitalidade e Lazer compreende, segundo o CNTC 

(2016, p. 246) “tecnologias relacionadas aos processos de recepção, viagens, eventos, 

gastronomia, serviços de alimentação e bebidas, entretenimento e interação. Abrange 

planejamento, organização, operação e avaliação de produtos e serviços inerentes ao turismo, 

hospitalidade e lazer, integradas ao contexto das relações humanas em diferentes espaços 

geográficos e dimensões socioculturais, econômicas e ambientais. ”  Ainda, o CNTC (2016) 

apresenta os cursos Técnico em Cozinha, Técnico em Eventos, Técnico em Guia de Turismo, 

Técnico em Hospedagem, Técnico em Lazer, Técnico em Restaurante e Bar e Técnico em 

Agenciamento de Viagens como possibilidades de cursos técnicos do eixo. 

O Curso Técnico em Cozinha Subsequente ao Ensino Médio tem como objetivo atender 
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ao mercado e oportunizar ao cidadão qualificação profissional técnica para atuação na 

organização da cozinha, na seleção e no preparo da matéria-prima e na elaboração e organização 

dos pratos do cardápio. O egresso do curso será igualmente capaz de executar cortes e métodos 

de cozimento, utilizando as práticas de manipulação de alimentos; realizar a operacionalização 

e manutenção preventiva dos equipamentos e maquinário de cozinha; fazer a armazenagem de 

diferentes tipos de gêneros alimentícios, além do controle de estoque, consumo e custos. A 

infraestrutura recomendada deve ser composta por biblioteca com acervo específico e 

atualizado, laboratório de informática, laboratório especiais e salas de aulas.  

O egresso deverá cumprir 120 horas de estágio obrigatório. Este curso atende às 

demandas locais em conformidade com os fundamentos legais que orientam a educação 

brasileira e será oferecido aos estudantes que tenham concluído o Ensino Médio. 

 

 

2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

O Instituto Federal de Brasília (IFB) foi criado em 2008 através da Lei Nº 11.892/2008. 

Desde então, o Instituto vem se estruturando e consolidando as atividades de ensino no Distrito 

Federal. É importante destacar que os Institutos Federais têm objetivos e finalidades únicos em 

sua lei de criação, o que os deixam inteiramente comprometidos com a sociedade, 

especialmente com o desenvolvimento local onde se encontram inseridos. 

O Instituto Federal de Brasília – IFB conta com 10 campi, distribuídos da seguinte 

forma: Campus Brasília, Campus Ceilândia, Campus Estrutural, Campus Gama, Campus 

Planaltina, Campus Samambaia, Campus São Sebastião, Campus Taguatinga, Campus 

Taguatinga Centro e Campus Riacho Fundo. O IFB encontra-se em expansão no DF.  

No que se refere à história do Campus Riacho Fundo, sua implantação ocorreu em 

agosto de 2011, em sede provisória situada na QOF 1 Setor Habitacional, Riacho Fundo I, DF. 

Em janeiro de 2015, o Campus se muda para suas instalações definitivas localizado na Avenida 

Cedro, AE 15, QS 16. Durante o ano de 2015 as instalações foram equipadas a fim de estruturar 

o espaço para a ampliação da oferta de cursos. Atualmente os laboratórios específicos de 

Habilidades Básicas de Cozinha, Laboratório de Cozinha Quente, Laboratório de Panificação e 

Confeitaria, Laboratório de Mise en Place, Laboratório Móvel, Laboratório Demonstrativo e 

Laboratório de Hospedagem encontram-se em processo de implantação. O Laboratório de Bar 

e Restaurante foi concluído no início de 2016.  
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No primeiro semestre de 2015 foram ofertados os seguintes cursos no Campus: 

Formação Inicial e Continuada de Espanhol, Formação Inicial e Continuada de Inglês, 

Formação Inicial e Continuada de Informática e Formação Inicial e Continuada de Noções de 

Estatística e Probabilidade; Técnico Subsequente presencial em Cozinha e Técnico 

Subsequente presencial em Panificação; Técnico Subsequente à distância em Administração, 

Técnico Subsequente à distância em Logística e Técnico Subsequente à distância em Meio 

Ambiente; Licenciatura Letras Inglês.  

Os cursos ofertados pelo Campus no segundo semestre de 2016 são apresentados na 

Tabela 1: Oferta de cursos do Campus Riacho Fundo 2º Semestre de 2016. 

 

Tabela 1: Oferta de cursos do Campus Riacho Fundo 2º Semestre de 2016 

Curso 

 

FIC ENEM Fácil 

FIC Espanhol Intermediário 

FIC Inglês 

FIC Inglês Avançado III 

FIC Inglês Pré-Intermediário 

FIC Língua Brasileira de Sinais Avançado 

FIC Língua Brasileira de Sinais Básico 

FIC Noções de Lógica Matemática 

Licenciatura em Letras Inglês 

Técnico em Cozinha Integrado ao Ensino Médio 

Técnico em Hotelaria Integrado ao Ensino Médio  

Técnico em Logística EAD 

Técnico em Meio Ambiente EAD 

Técnico Subsequente em Cozinha  

Técnico Subsequente em Panificação  

 

Levando em considerações aspectos como as demandas da comunidade, foi possível 

tomar decisões responsáveis para o sucesso do investimento público em cursos que ajudam no 

desenvolvimento da sociedade em geral.  

 

 

3 JUSTIFICATIVAS 

 

Este Plano de Curso é resultado de um processo de reflexão e revisão técnica que reflete 
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a dinamicidade do mundo do trabalho, das novas realidades econômicas da sociedade e da busca 

contínua pela otimização dos recursos públicos. 

As razões que justificam a oferta do Curso Técnico em Cozinha Subsequente ao Ensino 

Médio no Campus Riacho Fundo estão ancoradas na realidade sócio-econômica da região onde 

o Campus está inserido, a qual vem apresentando um significativo crescimento nos últimos 

anos, e na importância dada pelas Regiões Administrativas aos setores de comércio e serviços, 

onde o Campus Riacho Fundo está inserido. 

No Brasil, segundo os dados do IBGE (2015), as atividades de Comércio e Serviços tem 

têm seus valores correntes em constante elevação. Em 2000 Serviços respondia por 67,7% e 

em 2015 72% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. A atividade de Comércio respondia 

em 2000 por 8,1% e em 2015 por 12,3%.  

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel, 2016) considera que o setor 

de alimentação fora do lar é responsável por cerca de um milhão de empresas que geram mais 

de seis milhões de empregos diretos em todo o país. 

Conforme o Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2014), a população estimada para o Distrito Federal em 2013 foi de 2.789.761 habitantes. A 

principal atividade econômica tanto do Distrito Federal quanto da RA Brasília é o setor de 

serviços, conforme Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Despesas, receitas orçamentárias e PIB do DF 

 

Fonte: Extraído de Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística (2014). 
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No Distrito Federal, os setores de comércio e serviços vêm se destacando como 

ocupação predominante da população. Segundo CODEPLAN (2013a) do total de 1.207.111 

ocupados no Distrito Federal, 25,05% trabalham no comércio; 20,90%, na Administração 

Pública; 19,69%, em serviços gerais; 7,03%, na indústria e 0,79% na agropecuária.   

O cenário da Região Administrativa Riacho Fundo I é similar ao do Distrito Federal. 

Segundo a Tabela 2, 26% trabalham no comércio e 23% em serviços em geral. 

 

Tabela 2: População ocupada por setor de atividade remunerada – Riacho Fundo - DF – 2013  

 

Fonte: Extraído de Codeplan (2013a) - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Riacho Fundo 

 

Nesse contexto, a necessidade de formação profissional, voltada à qualificação de mão 

de obra que atenda às demandas das transformações ocorridas no mundo do trabalho, ao 

empreendedorismo e ao prosseguimento dos estudos é acentuada. 

De acordo com Brasil (2014a) a Classificação Brasileira de Ocupação o perfil do 

trabalhador Auxiliar de Cozinha (certificação intermediária do curso) é auxiliar outros 

profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de 

pratos; verificar qualidade dos gêneros alimentícios minimizando riscos de contaminação; 

trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, 

higiene e saúde. Ainda segundo a CBO, o exercício dessas ocupações requer em geral ensino 

fundamental seguido de cursos básicos de profissionalização que variam de duzentas a 

quatrocentas horas. 
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Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (Brasil, 2016), as habilidades do 

profissional egresso do curso Técnico em Cozinha são atuar na organização da cozinha, na 

seleção e no preparo da matéria-prima; participar da elaboração e organização dos pratos do 

cardápio; executar cortes e métodos de cozimento, utilizando as práticas de manipulação de 

alimentos; operar e manter equipamentos e maquinário de cozinha; armazenar diferentes tipos 

de gêneros alimentícios; controlar estoque, consumo e custos. O CNCT aponta ainda a carga 

horária de 800 horas para a formação desse profissional. 

A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios do Distrito Federal 2013 demostra, em 

relação ao nível de escolaridade, que 20% da população do DF possui nível médio completo. A 

Tabela 3 apresenta o nível de escolaridade dos habitantes da região Administrativa Riacho 

Fundo I, onde o ensino médio completo aparece com o maior percentual dentre os demais 

(27%). 

 

Tabela 3: População segundo o nível de escolaridade - Riacho Fundo - DF – 2013 

 

Fonte: Extraído de Codeplan (2013b) – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - Riacho Fundo  

 

Esse cenário corrobora a necessidade de qualificação profissional do indivíduo visando 

a atender à demanda dos setores de comércio e serviços pulsantes na região administrativa 

contemplada pelo Campus Riacho Fundo. A oferta de cursos técnicos profissionais na 
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modalidade técnico Subsequente ao Ensino Médio atende a parcela da população demandante 

de tal qualificação a fim de que alcance e/ou permaneça no mundo do trabalho. 

Em reunião ordinária do Conselho Gestor do Campus Riacho Fundo ocorrida no dia 27 

de junho de 2016 os membros representantes do setor produtivo da região reafirmaram a 

necessidade de formação profissional na área, corroborando com a assertividade relacionada a 

oferta de cursos profissionalizantes na área de gastronomia no Campus. 

Atualmente o Campus Riacho Fundo oferta no eixo tecnológico Turismo, Hospitalidade 

e Lazer os cursos Técnico em Cozinha Subsequente ao Ensino Médio, Técnico em Panificação 

Subsequente ao Ensino Médio, Técnico em Cozinha Integrado ao Ensino Médio e Técnico em 

Hospedagem Integrado ao Ensino Médio com previsão para oferta do Tecnólogo em 

Gastronomia, para o qual a estrutura predial de laboratórios está concluída no campus. Dispõe 

de biblioteca e videoteca com acervo específico e atualizado; laboratórios de informática; 

cozinha didáticas e laboratório de produção de alimentos - infraestrutura recomendada para 

oferta do curso Técnico em Cozinha pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 

2016). Vale ressaltar que atualmente a cozinha didática e laboratório de produção de alimentos 

funcionam em espaço provisório. Algumas áreas do espaço definitivo foram concluídas em 

2016 como: Laboratório de Bar e Restaurante, Adega, Cambuza, Depósitos e Câmaras frias. 

Ainda, foram concluídos em 2016 o sistema de coifas e exaustão dos Laboratório de 

Habilidades Básicas e de Panificação e Confeitaria.   

 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

O curso Técnico em Cozinha Subsequente ao Ensino Médio, como apresentado nesta 

proposta, tem como objetivo principal capacitar os profissionais que já estão no mercado e os 

que nele pretendem se inserir, oferecendo conhecimento prático e teórico nas atividades de 

cozinha, especialmente no seu aspecto comercial, e viabilizando condições para que o estudante 

desenvolva as competências e habilidades profissionais. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos do Curso Técnico em Cozinha Subsequente ao Ensino Médio 

são: 

 Capacitar o aluno para desenvolver atividades de rotina do setor de cozinha em 

restaurantes; 

 Fornecer ferramentas para a produção de alimentos na gastronomia e 

restaurantes; 

 Oferecer conhecimentos sólidos para a operacionalização das atividades do setor 

de cozinha; 

 Prover técnicas relacionadas à produção de cardápios; 

 Fornecer conhecimento da área de gestão voltada para o eixo de turismo, 

hospitalidade e lazer. 

 

 

5 REQUISITOS DE ACESSO 

 

O Curso Técnico em Cozinha Subsequente ao Ensino Médio será ofertado aos 

estudantes que possuem certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente de acordo 

com a lei. O estudante só poderá ingressar no curso se, no ato da matrícula, apresentar o 

certificado de conclusão conforme exigido. 

O processo seletivo será divulgado através de edital publicado no site oficial do Instituto 

Federal de Brasília, comunicação através das redes sociais com indicação dos requisitos, 

condições e sistemática do processo e número de vagas oferecidas e participação em pelo menos 

um evento/atividade de divulgação do Campus. Vale ressaltar que o número de inscrições para 

o curso é superior ao ofertado desde sua primeira oferta, em 2013. 

A Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB - Lei 

N°9.394/1996 (BRASIL, 1996) e o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2019 (IFB, 

2014) enfatizam, como princípio básico, orientar o ensino à igualdade de condições para o 

acesso e à permanência na escola. Nesse sentido, o IFB, por intermédio dos seus órgãos 

colegiados, define, através do sistema de cotas, estratégias específicas de seleção dos seus 

estudantes, de sorte a contemplar as situações diferenciadas até mesmo como uma forma de 
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equalizar as oportunidades de ingresso àqueles que, sem a definição de cotas específicas, jamais 

teriam garantidos os seus direitos de ingresso nos cursos ofertados. 

 

 

6 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

  

As políticas, os programas e as práticas pedagógicas do IFB, Campus Riacho Fundo, 

deverão propiciar condições para que os egressos da Educação Profissional Subsequente ao 

Ensino Médio apresentem um perfil caracterizado por competências básicas e profissionais que 

lhes permitam desenvolver com segurança suas atribuições profissionais e lidar com contextos 

caracterizados por mudanças, competitividade, necessidade permanente de aprender, rever 

posições e práticas, desenvolver e ativar valores, atitudes e crenças. 

O técnico em cozinha é o profissional responsável pela seleção dos ingredientes, pela 

preparação dos pratos e pela combinação de sabores, aplicando técnicas de produção de 

alimentos nos diversos setores e serviços de cozinha, considerando os aspectos higiênico-

sanitários e a responsabilidade profissional; opera e mantém equipamentos e maquinário de 

cozinha, armazena diferentes tipos de gêneros alimentícios, controla estoque, consumo e custos. 

Sendo de sua responsabilidade manter a ordem e a higiene na cozinha. Esse profissional 

trabalha em conjunto com os cozinheiros e sob o comando do chefe de cozinha. 

O Técnico em Cozinha está apto a atuar em restaurantes, bares e similares, meios de 

hospedagem, refeitórios, catering, cruzeiros marítimos e embarcações atendendo assim a 

demanda do Distrito Federal e da Região Administrativa em que o Campus está inserido. 

Segundo a Associação de Bares e Restaurantes (ABRASEL, 2016) existem cerca de um 

milhão de empresas no setor que geram mais de seis milhões de empregos diretos em todo o 

Brasil.  

 

6.1 COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 

As competências profissionais gerais do Técnico de Cozinha incluem: 

 Comunicar-se com fluência, clareza, cordialidade e desenvoltura usando a linguagem 

verbal e não-verbal de forma adequada às situações comunicativas próprias dos espaços 

profissionais de cozinha; 

 Interpretar fichas técnicas de preparação gastronômicas; 

 Produzir refeições seguras e nutricionalmente saudáveis; 



16 
 

 

 Aplicar as normas de segurança do trabalho específicas do setor; 

 Aplicar os princípios das relações interpessoais na área de alimentos e bebidas; 

 Preparar diferentes tipos de pratos quentes e frios, considerando as técnicas de 

produção; 

 Controlar o estoque e solicitar compras, utilizando as ferramentas para otimização do 

trabalho na cozinha; 

 Compreender, avaliar e propor melhorias nos serviços de preparação de alimentos; 

 Executar os procedimentos operacionais da produção e apresentação de alimentos de 

acordo com a rotina estabelecida pela área da gastronomia; 

 Executar as técnicas básicas clássicas de produção de alimentos;  

 Adequar a produção de alimentos na cozinha considerando as pessoas com restrições 

alimentares; 

 Elaborar preços de custo e vendas; 

 Identificar os tipos de serviços de alimentos e bebidas mais adequados às preparações 

de pratos do restaurante. 

 

6.2 CAMPO DE ATUAÇÃO 

 

O Técnico em Cozinha, no exercício pleno de suas atribuições, poderá atuar em 

instituições públicas e privadas, nos seguintes tipos de estabelecimentos: restaurantes, bares, 

meios de hospedagem, refeitórios, catering, bufê, cruzeiros marítimos e embarcações.  

 

 

7 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O Curso Técnico em Cozinha Subsequente ao Ensino Médio será oferecido na forma de 

componentes curriculares reestruturados em dois módulos dependentes, cada qual 

correspondente a um semestre. A duração total do curso é de dois módulos, correspondentes ao 

período de um ano. 

A Matriz Curricular constitui-se de treze componentes curriculares conforme Tabela 4 

(p. 37), com carga horária total de 800 horas ou 960 horas-aula, considerando que a hora-aula 

tenha a duração de 50 (cinquenta) minutos. Além disso, será obrigatório o cumprimento do 

estágio supervisionado totalizando 920 horas de carga horária. O estágio supervisionado poderá 
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ser realizado no decorrer ou no final do curso, porém busca-se, ao se estipular 120 horas como 

a carga horária determinada para o estágio, que seja possível ao estudante e ao estudante-

trabalhador realizar a atividade durante o curso ou em período de férias entre o módulo I e o 

módulo II, atendendo assim o disposto na Resolução CNE/CEB Nº 1, de 21 de janeiro de 2004, 

Art. 1º, § 3º “O estágio deve ser realizado ao longo do curso, permeando o desenvolvimento 

dos diversos componentes curriculares e não deve ser etapa desvinculada do currículo.” 

Atividades complementares como visita técnica, participação em eventos e concursos 

gastronômicos proporcionarão ao aluno conhecer, reconhecer e vivenciar a realidade do 

mercado de trabalho complementando o processo pedagógico. A pesquisa e a extensão em áreas 

articuladas com a vocação do curso possibilitarão o acesso e a integração do estudante à cultura 

científica, o estimulo a inovação, a contribuição para a formação profissional, cidadã e crítica 

dos discentes e a integração e troca de saberes dos estudantes com a comunidade.  

Conforme previsto no Art. 8º da Resolução Nº 10 – 2012/CS-IFB, as atividades de 

extensão, de monitoria e de iniciação científica desenvolvidas pelo estudante poderão ser 

equiparadas ao estágio supervisionado obrigatório. Para tanto as atividades de extensão, 

monitoria e iniciação científica devem estar relacionadas ao curso e seu reconhecimento ocorre 

mediante solicitação formal pelo estudante à coordenação de estágio do campus. 

 

7.1 ESTRUTURA MODULAR OU SEMESTRAL 

 

O Curso Técnico em Cozinha Subsequente ao Ensino Médio obedece ao disposto na Lei 

Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; na Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008; no Decreto Nº 

5.154 de 23 de julho de 2004; na Resolução CNE/CEB Nº 1, de 21 de janeiro de 2004 e 

Resolução Nº 2, de 4 de abril de 2005 e Resolução CNE/CEB Nº 01, de 05 de dezembro de 

2014.    

Nesse contexto, a organização curricular do curso Técnico em Cozinha Subsequente ao 

Ensino Médio foi elaborada em módulos dependentes nos quais os conhecimentos estão 

agrupados a um conjunto de competências técnicas que possibilita saída intermediária com 

certificação de qualificação profissional. A certificação intermediária proporciona flexibilidade 

à educação profissional permitindo ao aluno cursar um módulo e retornar à escola para 

complementar o curso. A carga horária semestral/modular está programada de forma a otimizar 

a execução do curso, respeitando a carga horária mínima de acordo com a legislação vigente.  
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7.2 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Estágio supervisionado constitui-se em uma estratégia de ensino/aprendizagem cujo 

objetivo é proporcionar a prática dos temas abordados nos módulos, caracterizando-se por ser 

um instrumento de integração entre o ensino e o mercado de trabalho. 

O estágio deverá ser realizado em instituições idôneas cujas práticas estejam de acordo 

com os princípios pedagógicos embutidos no escopo do Curso Técnico em Cozinha 

Subsequente ao Ensino Médio do IFB, Campus Riacho Fundo. Restaurantes, bares, 

lanchonetes, pousadas, hotéis, refeitórios, catering e bufês, localizados presencialmente na 

Região Administrativa Riacho Fundo I, são as empresas indicadas para a realização do estágio. 

Monitoria, atividades de pesquisa e extensão serão computadas como estágio supervisionado, 

desde que solicitadas pelo estudante e aprovadas pela Coordenação de Estágio. 

A monitoria seguirá as normas constantes no Regulamento do Programa de Monitoria 

na Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFB e da Assistência Estudantil, quando 

for o caso, conforme Art. 93 da Resolução No 010-2013/CS – IFB. Os serviços de monitoria 

deverão ocorrer em horário não conflitante com os de suas aulas e tem como objetivos 

a) Atender, sob a supervisão de um professor-orientador, estudantes com dificuldades 

de aprendizado; 

b) Atender, sob a supervisão de um professor-orientador, estudantes com necessidades 

específicas; 

c) Introduzir, complementar e aperfeiçoar, sob a supervisão de um professor-orientador 

ou técnico-orientador, as atividades inerentes à prática profissional. 

Os monitores poderão atuar nas áreas de pré-preparo, armazenagem, logística e 

laboratórios de cozinha do Campus Riacho Fundo. 

A realização do estágio supervisionado se articula com as atividades da Coordenação 

de Estágio conforme Art. 18 do REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS 

CURSOS DE NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E DE GRADUAÇAO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA: 

  
Compete a cada Campus do IFB sob a responsabilidade da área de Estágio e no limite 

da delegação de competência:  

I - Prospectar, identificar e cadastrar empresas, instituições e profissionais liberais 

interessados em conceder vagas para estágio, desde que haja por parte destas somente 

a obrigatoriedade de celebração de Termo de Compromisso e a comprovação do 

pagamento da apólice de seguro dos estudantes.  

II - Avaliar as condições estruturais da concedente;  



19 
 

 

III - Divulgar junto à comunidade interna as oportunidades de estágio das concedentes 

cadastradas (com Termo de Compromisso e/ou Convênio), enviando à PREX ao final 

de cada mês a lista das mesmas.  

IV - Encaminhar às concedentes os estagiários devidamente documentados;  

V - Celebrar Termo de Compromisso com a concedente e com o estagiário ou com 

seu representante ou assistente legal, quando se tratar de estagiário absoluta ou 

relativamente incapaz, zelando pelo seu cumprimento.  

VI - Matricular e cadastrar os acadêmicos interessados em estágio;  

VII- Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, para 

acompanhamento e avaliação do estágio.  

VIII - Fornecer ao estagiário a documentação necessária à efetivação do estágio.  

IX - Reorientar estagiários para outro local em caso de descumprimento das normas.  

X - Comunicar à concedente as datas das avaliações da aprendizagem no período 

letivo.  

XI - Garantir que o Termo de Compromisso seja cumprido.  

XII- Exigir do estudante a apresentação periódica de relatórios de atividades e dos 

documentos que comprovem a avaliação do estágio.  

XIII - Receber, de outras instituições, estagiários de acordo com a demanda e perfil 

de necessidade do Campus.  

XIV - De acordo com as necessidades (número de alunos e áreas de concentração) o 

responsável pelo estágio dos Campi poderá viabilizar a celebração de convênio com 

as partes concedentes de acordo com o perfil solicitado, notificando à PREX.  (IFB, 

2011) 

 

Cabe ressaltar a importância do estágio supervisionado para complementar a formação 

acadêmica do aluno de maneira a prepará-lo para o mundo do trabalho. Assim, as cento e vinte 

horas destinadas ao estágio visam a reforçar a formação acadêmica do estudante e, somente a 

partir de sua conclusão e aprovação pela Coordenação de Estágio, o aluno estará apto a 

integralizar o currículo do curso, tendo atendido aos demais requisitos: mínimo de setenta e 

cinco por cento de presença e aprovação nos módulos, com nota superior a seis. 

 

7.3 ITINERÁRIO FORMATIVO 

 

O curso Técnico em Cozinha, pertencente ao eixo tecnológico Turismo, Hospitalidade 

e Lazer, está com os módulos articulados e estruturados de acordo com o Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos (BRASIL, 2016) e com a Classificação Brasileira de Ocupações (BRASIL, 

2014a). 

Cada módulo contempla um conjunto de competências e habilidades, visando à 

construção paulatina do perfil do profissional. A distribuição das bases tecnológicas e dos 

componentes curriculares nos módulos, ao longo do curso, segue uma sequência lógica de 

construção de conhecimentos dentro de cada um deles, o que visa a garantir ao estudante uma 

formação de excelência, tendo por princípio a terminalidade. 
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7.4 FLUXOGRAMA DO CURSO 

 

O curso possui uma carga horária total de 920 horas, ou 1104 horas-aula de 50 minutos, 

e está distribuído em dois semestres letivos. A Figura 1 ilustra o itinerário formativo do curso. 

 

Figura 1: Fluxograma do curso Técnico em Cozinha Subsequente ao Ensino Médio 
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7.5 QUADRO RESUMO 

 

Quadro 1: Possíveis temas abordados na formação 

Habilitação Possibilidades de temas a serem abordados na formação 

Auxiliar de 

Cozinha 

 Pré-preparo, preparo e processamento de alimentos 

 Normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde 

 Higiene e manipulação de alimentos 

 Infraestrutura e equipamentos de cozinha 

Técnico em 

Cozinha 

 Técnicas de cozinha 

 Organização da cozinha e da matéria-prima 

 Nutrição 

 Gestão de insumos  

 Armazenagem de gêneros alimentícios 

 Cultura 

 

 

7.6 COMPONENTES CURRICULARES 

 

O curso é composto pelos seguintes componentes curriculares: 

 

MÓDULO I 

Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer 

Título da Qualificação: Auxiliar de Cozinha (CBO Nº 5135-05) 

Perfil do egresso: ao fim do módulo, o egresso será capaz de operar máquinas e 

equipamentos de cozinha, auxiliar profissionais da área no pré-preparo e preparo de produtos 

gastronômicos minimizando os riscos de contaminação ao obedecer às normas e aos padrões 

higiênico-sanitários, de qualidade e saúde. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Ambientação Profissional 

Carga horária: 80 horas ou 96 horas-aula de 50 min. 

Habilidades 

 

Identificar e distinguir os termos saúde e segurança no trabalho; 

Listar, explicar e demonstrar as leis e práticas da saúde e segurança no trabalho; 

Desenvolver comportamento ético, com comprometimento profissional, por meio da 

vivência e da familiarização com o mundo do trabalho na cozinha; 
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Conhecer e compreender o mundo do trabalho na cozinha; 

Identificar e classificar os diferentes tipos de cozinhas; 

Conhecer layouts de cozinhas; 

Conhecer, selecionar e operar adequadamente mobiliários, equipamentos, utensílios e 

instalações de cozinhas; 

Afiar instrumentos de corte (facas); 

Identificar e associar ao organograma da cozinha os cargos, funções e uniformes; 

Organizar, manter, limpar e higienizar instalações, equipamentos e utensílios. 

Bases tecnológicas 

 

Conceituação dos Termos Saúde e Segurança no Trabalho; 

Leis e Práticas da Saúde e Segurança no Trabalho; 

Acidentes no trabalho e doenças profissionais: causas, consequências e análise da 

legislação; proteção individual; sinalização de segurança; e proteção contra incêndios; 

Classificação e Tipologia; 

Layout de Cozinhas; 

Ergonomia de trabalho; 

Mobiliário, Equipamentos e Instalações; 

Organograma, Cargos, Funções e Uniformes; 

Preparação do local de trabalho; 

Organização do local de trabalho. 

Bibliografia básica 

 

INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. 4ª ed. São Paulo: 

SENAC, 2009. 

 

FARROW, Joanna. Escola de chefs. Barueri, SP: Manole, 2009. 

 

SEBESS, Mariana. Técnicas de cozinha profissional. 3. ed. Rio de Janeiro: SENAC, 

2012. 

Bibliografia complementar 

 

CASTELLI, Geraldo. Administração hoteleira. 9. ed. Caxias do Sul, RS: Educs, 2003. 

 

KNIGHT, John Barton. Gestão, planejamento e operação de restaurantes. 3. ed. São 

Paulo: Roca, 2005. 

 

LOPES, José Demerval S. Segurança alimentar em restaurantes e lanchonetes: 

treinamento de manipuladores de alimentos. Viçosa, MG: Centro de Produções Técnicas, 

2004. 

 

Segurança e medicina do trabalho. 70. ed. São Paulo: Atlas, 2012.   
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COMPONENTE CURRICULAR: Habilidades de Cozinha I 

Carga horária: 80 horas ou 96 horas-aula de 50 min. 

Habilidades 

 

Aplicar conhecimentos e comportamentos inerentes a prestação de serviços na área de 

alimentação; 

Instrumentalizar utensílios da cozinha profissional; 

Operar equipamentos básicos da cozinha profissional; 

Aplicar técnicas de higiene, segurança e manipulação de alimentos conforme legislação 

vigente; 

Cortar vegetais, carnes (bovina e suína), aves, peixes e frutos do mar; 

Realizar cocção de vegetais, carne bovina e aves; 

Reproduzir preparações de cardápio do dia-a-dia. 

Bases tecnológicas 

 

Normas da legislação vigente relacionadas a manipulação de alimentos; 

Definição de utensílios e equipamentos de cozinha: tipos, finalidade, procedimentos de 

utilização; 

Princípios do sistema de brigada de cozinha; 

Procedimento padrão de preparação de mise en place; 

Fundamentos de bases de cozinha: aromatizantes; espessantes; fundos; caldos e molhos 

mães; 

Normas de seleção, métodos de cocção e características sensoriais de ovos; 

Características e técnicas de preparo de sopas e cremes; 

Técnicas para cortes em carnes; 

Métodos de cocção: fritar; guisar; assar; vaporizar; 

Noções de preparação de cardápio do dia-a-dia. 

Bibliografia básica 

 

INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. 4ª ed. São Paulo: 

SENAC, 2009. 

 

SEBESS, Mariana. Técnicas de cozinha profissional. 3. ed. Imprenta: Rio de Janeiro: 

SENAC, 2012 

 

WRIGHT, Jeni; Eric Treuille. Le Cordon Bleu: todas as técnicas culinárias. 9ª ed. São 

Paulo: Marco Zero, 2012.BRASIL. 

Bibliografia complementar 

 

ADRIÀ, Ferran. A refeição em família: cozinhando em casa com Ferran Adrià. Rio de 

Janeiro: Ediouro, 2011. 

 

HELENE, Helen. Dicionário de termos de gastronomia: francês/português. São Paulo: 

Boccato, 2006. 
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KHOURY, Denise Andrade. Cozinha para iniciantes. Viçosa, MG: 

Centro de Produções Técnicas, 2010. 

 

SCHLÜTER, Regina G. Gastronomia e turismo. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2003 

 

TOMIMATSU, Eiji Curso básico de cozinha. Viçosa, MG: CPT, 2008. 

Visita técnica: cozinha industrial e/ou restaurantes. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Higiene e Segurança Alimentar 

Carga horária: 60 horas ou 72 horas-aula de 50 min. 

Habilidades 

 

Selecionar ingredientes e matérias primas adequadas para a produção de alimentos seguros; 

Aplicar os princípios de higiene: pessoal, do ambiente de trabalho, dos equipamentos, dos 

utensílios e dos alimentos; 

Conservar matérias-primas e produtos de cozinha. 

Bases tecnológicas 

 

Perigos em alimentos; 

Microbiologia básica dos alimentos; 

Doenças veiculadas por alimentos; 

Higiene e conservação de alimentos; 

Higiene pessoal, ambiental, de equipamentos e de utensílios; 

Boas Práticas de Manipulação e Fabricação de Alimentos; 

Legislação Sanitária Vigente (normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Visa-

DF); 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP´s); 

Segurança do trabalho – Equipamentos de Proteção Individual. 

Bibliografia básica 

 

BRASIL. Ministério da Saúde.  ANVISA. Resolução RDC n° 216, de 15 de setembro de 

2004.  

 

PEREIRA, L.; PINHEIRO, A.N.; SILVA, G.C. Boas Práticas na Manipulação de 

Alimentos. São Paulo: Senac, 2012. 

 

SILVA, Jr., E.A. Manual de Controle Higiênico-Sanitário dos Alimentos. 6. ed. São 

Paulo: Varela, 2005. 

Bibliografia complementar 

 

ASSIS, L. Alimentos Seguros. Rio de Janeiro: Senac, 2011. 
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BERTIN, B.; MENDES F. Segurança de Alimentos no Comércio. Rio de Janeiro: Editora, 

2011. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde.  ANVISA. Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. 

GALVÃM, C. Manual de qualidade, higiene e inocuidade dos alimentos no setor de 

turismo: guia de consulta para funcionários, planejadores, empresários e operadores de 

turismo. São Paulo: Roca, 2003. 

 

MARCHINI, J. S.; DUTRA DE OLIVEIRA, J.E. Ciências Nutricionais.  São Paulo: Savier, 

1998. 

 

STEPHEN, J. Microbiologia da segurança alimentar. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Informática Aplicada 

Carga horária: 40 horas ou 48 horas-aula de 50 min. 

Habilidades 

 

Conhecer conceitos e dispositivos informacionais; 

Desenvolver e empregar técnicas para interagir com dispositivos móveis; 

Elaborar documentos, planilhas e apresentações; 

Aplicar os conceitos de pesquisa na internet para obtenção de informações; 

Empreender ações em redes sociais para promoção de suas produções. 

Bases tecnológicas 

 

Conceitos e dispositivos informacionais; 

Sistema Operacional – arquivos e pastas; 

Internet – e-mail e redes sociais; 

Editor de texto, planilha eletrônica e apresentadores; 

Riscos informacionais e Programas antivírus; 

Telefonia móvel. 

Bibliografia básica 

 

CAPRON, H. L.; JONSON, J.A. Introdução à Informática. 8ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2004. 

 

MANZANO, André Luiz N. G; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo Dirigido de 

Informática Básica. São Paulo: Ed. Érica, 2007. 

 

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática – Conceitos Básicos. São Paulo: Campus, 

2004. 

Bibliografia complementar 

 

ALCALDE, E et A1. Informática Básica. São Paulo: Makron Books, 1990. 
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LANCHARRO, E. A. Informática Básica. São Paulo: Makron Books, 1991. 

 

NASCIMENTO, A. J. Introdução à Informática. São Paulo: McGraw-Hill, 1996. 

Visita técnica: Centro de Processamento de Dados da Unb ou IFB 

 

COMPONENTE CURRICULAR:  Linguagem e Comunicação em Língua Estrangeira – 

Francês Aplicado aos Serviços de Cozinha (FR) 

Carga horária: 40 horas ou 48 horas-aula de 50 min. 

Habilidades 

 

Conhecer os termos técnicos, em língua francesa, utilizados na cozinha; 

Interpretar o gênero receita em francês; 

Reconhecer vocabulário relacionado à gastronomia em nível básico. 

Bases tecnológicas 

 

Regularidades da pronúncia do francês; 

Sistematização dos termos em francês utilizados na gastronomia; 

Apresentação pessoal, saudações, despedidas e fórmulas de cortesia; 

Números e unidades de medida de tempo, massa e volume; 

Alimentos e bebidas; 

Os artigos partitivos; 

Expressões para quantidades determinadas e indeterminadas; 

Adjetivos que qualificam os alimentos; 

Equipamentos e utensílios; 

Os verbos do preparo das receitas; 

O imperativo; 

Receita: compreensão e expressão escrita; compreensão oral. 

Bibliografia básica 
 

BRETAUDEAU, Alizée. Les saveurs de la langue française. Brasília: Editora IFB, 2015. 

 

CATUREGLI, Maria Genny. Gastronomia de A a Z. Principais alimentos, bebidas, 

utensílios e modos de preparo da cozinha mundial descritos e traduzidos para o português. 

São Paulo: Aleph, 2011. 

 

ROBUCHON, Joël. Le grand Larousse gastronomique. Paris: Larousse, 2007. 

 

Bibliografia complementar 

 

ARRIVE, Michel (ed.). La conjugaison pour tous: les tableaux de conjugaison, la 

grammaire du verbe, liste alphabétique des verbes. Paris: Hatier, 2006. 

 

CASTELLI, Geraldo. Administração hoteleira. 9. ed. Caxias do Sul: EDUSC, 2003. 
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DUBOIS, Anne-Lyse; TAUZIN, Béatriche. Objectif express 1. Le monde professionnel en 

français. Paris: Hachette, 2013. 

 

GREGOIRE, Maïa; THIEVENAZ, Odile. Grammaire progressive du français. Niveau 

intermédiaire. Paris: CLE International, 2002. 

 

LAROUSSE. Larousse français-portugais, portugais-français. Collections: Dictionnaire 

de poche. Paris: Larousse, 2007. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

Carga horária: 50 horas ou 60 horas-aulas de 50 minutos. 

Habilidades 

 

Reconhecer unidades de medidas de grandezas; 

Compreender processos de medição de grandezas; 

Aplicar razões e proporções na preparação de diferentes quantidades de alimentos; 

Calcular porcentagens em descontos e juros simples; 

Compreender e aplicar percentuais dados em informações de fichas nutricionais. 

Bases tecnológicas 

 

Sistema métrico decimal; 

Grandezas (medidas de massa, volume e temperatura); 

Razão, proporção, porcentagens e regra de três. 

 

Bibliografia básica 

 

IMENES, L. M. P.; LELLIS, M. C. T. Matemática - Imenes&Lellis. 2. ed. São Paulo: 

Moderna, 2012. 

 

LOPES, A. J. Projeto Velear - Matemática.São Paulo: Scipione, 2012. 

 

ONAGA, D. S.; MORI, I. Matemática - ideias e desafios. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

ROCHA FILHO, R. C. Grandezas e unidades de medida: O sistema internacional de 

unidades. São Paulo: Ática, 1988. 

 

Bibliografia complementar 

 

BIANCHINI, E. Matemática Bianchini. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2011. 
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CENTURION, M. R.; JAKUBOVIC, J. Matemática: teoria e contexto. São Paulo: Saraiva, 

2012. 

 

MAZZIEIRO, A. dos S.; MACHADO, P. A. F. Descobrindo e Aplicando a Matemática. 

Belo Horizonte: Dimensão, 2012. 

 

NAME, M. A.; ZAMPIROLO, M. J. C. de V. Praticando Matemática - edição renovada. 

3. ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2012. 

 

SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com razão e proporção. São Paulo: Scipione, 1998. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Português Instrumental 

Carga horária: 50 horas ou 60 horas-aula de 50 min. 

Habilidades 

 

Empregar adequadamente recursos de leitura, análise e interpretação de textos; 

Identificar tópico frasal e ideias secundárias em textos argumentativos e informativos; 

Identificar os tipos de texto (narração, descrição, argumentação e texto instrucional); 

Reconhecer o gênero ficha técnica e as características do tipo instrucional; 

Reconhecer o gênero resenha gastronômica e como ali se opera o tipo descritivo; 

Utilizar adequadamente adjetivos e verbos para a apresentação de um prato; 

Utilizar estratégias de planejamento e apresentação de uma comunicação oral formal; 

Reconhecer e buscar a significação das palavras no contexto; 

Reescrever textos. 

Bases tecnológicas 

 

Leitura, análise e escritura de textos de diversos gêneros; 

Gêneros e tipos de texto; 

Texto, discurso e ideologia; 

Argumentação e persuasão; 

Questões semântico-pragmáticas: pressuposição, implicatura, inferência, atos de linguagem; 

Uso da Língua Portuguesa em diferentes contextos e circunstâncias sociais; 

Construção dos sujeitos sociais na e pela linguagem; 

Variação linguística e norma padrão; 

Texto, discurso e gramaticalidade; 

Discussão de questões gramaticais suscitadas pela produção textual 

Bibliografia básica 

 

BOCHINI, Maria Otília; ASSUMPÇÃO, Maria Elena Ortiz. Para escrever bem. São Paulo: 

Manole, 2006. 

 

TOMPAKOW Roland; WEIL, Pierre. O corpo fala. São Paulo, Ed. Vozes, 2006. 
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CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação: uma 

proposta de produção textual a partir de gêneros e projetos. 2. ed. São Paulo: Atual, 2005. 

 

Bibliografia complementar 

 

CEREJA, William Roberto & MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva: texto, 

semântica e interação. São Paulo: Atual, 1999. 

 

CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2007. 

2009. 

 

MAZARELLA, Wendy Patrick; DIMITRIUS, Jo-Ellan. Decifrar pessoas. Trad. AMORIM, 

Cláudia; UGISTI. Sonia. São Paulo: Ed. Campus, 2009. 

 

FIORIN, José Luiz e SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 

São Paulo: Ática, 1990. 

 

 

 

MÓDULO II 

Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer 

Título da Qualificação: Técnico em Cozinha 

PERFIL DO EGRESSO: ao fim do módulo, o egresso será capaz de organizar a cozinha e 

sua área de trabalho; selecionar e armazenar matéria-prima; controlar estoque, consumo e 

custos; combinar, elaborar, apresentar e armazenar produtos gastronômicos aplicando 

técnicas de produção de alimentos nos diversos setores e serviços de cozinha respeitando a 

cultura da localidade; operar maquinário; aplicar padrões higiênico-sanitários. 

 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Confeitaria e Panificação 

Carga horária: 80 horas ou 96 horas-aula de 50 min. 

Habilidades 

 

Organizar área de trabalho e mise en place; 

Interpretar e executar fichas de preparações; 

Identificação, função e manutenção de Instrumentos e utensílios utilizados na produção de 

confeitos e panificados; 
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Identificação e função de ingredientes básicos para panificação e confeitaria; 

Operar as técnicas para preparar massas, cremes, recheios doces e coberturas; 

Preparar tortas doce e salgada; 

Preparar doces para festas, salgados fritos e assados; 

Executar as técnicas de panificação. 

 

Bases tecnológicas 

 

Massas de bolo; 

Massas panificadas típicas: Nacionais e internacionais; 

Forma de utilização correta dos maquinários de confeitarias e panificadoras; 

Massas podres ou friáveis, doces e salgadas; 

Cremes assados – Pudins e flans; 

Cremes frios – Mousses; 

Tipos de merengues – Francês, Suíço e Italiano e as aplicações dentro da confeitaria; 

Massas com utilização de adjuntos; 

Pães salgados; 

Pães doces; 

Modelagens de massas panificadas: enroladas, trançadas, em moldes; 

Salgados fritos e assados; 

Doces para festas. 

 

Bibliografia básica 

 

CANELLA-RAWL, Sandra. Pão: arte e ciência. São Paulo: Editora Senac, 2005. 

GISSLEN, Wayne. Panificação & confeitaria profissionais. 5. ed. Barueri, SP: Manole, 

2011 

SEBESS, Mariana Técnicas de confeitaria profissional. 3. ed. Rio de Janeiro: SENAC 

Nacional, 2012 

Bibliografia complementar 

 

QUEIROZ, Marina. Curso profissional de confeitaria. Viçosa, MG: CPT, 2007 

QUEIROZ, Marina Curso básico de panificação. Viçosa, MG: Centro de Produções 

Técnicas, 2008 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Cultura e História da Alimentação 

Carga horária: 40 horas ou 48 horas-aula de 50 min. 

Habilidades 

 

Relacionar os aspectos histórico-culturais com a produção, a apresentação, o serviço e a 

ambientação dos espaços; 

Comercializar cardápios e executar serviços com base nos contextos históricos. 
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Bases tecnológicas 

Aplicar os conhecimentos da história da gastronomia na elaboração de pratos da cozinha, 

considerando a temática do ambiente e da produção; 

A formação do gosto e das necessidades alimentares do homem;  

Contextos históricos relacionados à gastronomia na Pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna 

e Contemporânea; 

Contextos históricos na tipologia de serviços relacionados aos conceitos de cozinha;  

Origem das regras de etiqueta à mesa; 

Origem dos restaurantes;  

Alimentação no Brasil: origem e influências; 

Compreender a importância dos patrimônios imateriais do Brasil relacionados à alimentação. 

 

Bibliografia básica 

 

FLANDRIN, J. L & MONTANARI, M. História da Alimentação. São Paulo: Estação 

Liberdade, 1998. 

 

MONTANARI, Massimo (org.). O mundo na cozinha: história, identidade, trocas. São Paulo: 

Liberdade/Senac, 2009.  

 

CARNEIRO, H. Comida e Sociedade: uma história da alimentação. Rio de Janeiro: Campus, 

2003.  

 

CÂMARA CASCUDO, Luís da (org.). História da Alimentação no Brasil. Rio de Janeiro: 

LTC 1977. 

 

FRANCO, A. De caçador a Gourmet: uma história da gastronomia. São Paulo: Senac S.P, 

2001.  

 

ELIAS, N. O Processo Civilizador: uma história dos costumes. Vol. 1. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1994. 

Bibliografia complementar 

 

HUE, Sheila. As delícias do descobrimento: a gastronomia brasileira no século XVI. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2008. 

 

STANDAGE, Tom. Uma História Comestível da Humanidade. Rio de Janeiro: J. Zahar, 

2010. 

 

Lista dos patrimônios imateriais tombados pelo Iphan. Disponível em: < http://portal.iphan.gov. 

br/pagina/detalhes/228 Acesso: 9/12/15>. 

 

ARMESTO, F. F. Comida: uma História. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

 

MONTANARI, Massimo. Comida como cultura. São Paulo: Senac, 2013. 
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COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo 

Carga horária: 40 horas ou 48 horas-aula de 50 min. 

Habilidades 

 

Entender os princípios do Empreendedorismo; 

Obter habilidades, atitudes e características empreendedoras; 

Administrar dificuldades; 

Valorizar o planejamento; 

Desenvolver competências essenciais para a gestão e fortalecimento dos negócios; 

Aprender como analisar o perfil dos clientes e a abordagem correta com cada um. 

Bases tecnológicas: 

 

Gestão de Pessoas; 

Atitude Empreendedora; 

Gestão Empresarial; 

Conhecimento e dimensionamento do Mercado; 

Marketing básico; 

Plano de negócio; 

Gestão de Cooperativismo; 

Planejamento Empresarial. 

Bibliografia básica 

 

FREIRE, Alexandre. A arte de gerenciar serviços. São Paulo: Artliber, 2009. 

 

ROCHA, Marcelo Theoto; DORRESTEIJIN, Hans; GONTIJO, Maria José. 

Empreendedorismo em negócios sustentáveis. São Paulo: Peirópolis, 2006. 

 

RUSHMAN, Doris; SOLHA, Karina. Turismo: uma visão empresarial. São Paulo: Manole, 

2003. 

Bibliografia complementar 

 

ROSA: Cláudio Afrânio. Como Elaborar Um Plano de Negócio, SEBRAE – MG, 2014. 

 

ROSA, Silvana Bernardes. Sei: empreender. Brasília: SEBRAE, 2012. 

 

DUHIGG, Charles. O Poder do Hábito. Editora Objetiva, Edição 1, 2012.  

 

ROBBINS, Stephen P. Fundamentos do comportamento organizacional. São Paulo: 

Pearson, 2003. 

Visita técnica: Cozinha industrial e/ou restaurantes 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Estoque, Almoxarifado e Custos 
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Carga horária: 40 horas ou 48 horas-aula de 50 min. 

Habilidades 

 

Interpretar a documentação do processo de estocagem e compras; 

Auxiliar nas compras de matéria prima, utensílios e equipamentos; 

Operar ferramentas de controle de gestão em Alimentos e Bebidas. 

Bases tecnológicas 

 

Executar o planejamento, a organização e o controle de estoque do setor de produção; 

Processo de alimentos e bebidas: compras, recebimento, estocagem, produção, vendas e 

contabilização; 

Recebimento e estocagem; 

Classificação de materiais; 

Documentação do processo de estocagem e compras; 

Custo Mercadoria Vendida (CMV); 

Definição do preço de venda; 

Tipologia de restaurantes, eventos e serviços; 

Composição dos cardápios; 

Matéria prima, utensílios e equipamentos; 

Noções de compras: especificação e dimensionamento de produtos, cadastro de fornecedores 

e cotação de preço; 

Ferramentas de controle: fichas de controle de estoque, requisição de mercadorias, ficha 

técnica, planilhas eletrônicas e softwares específicos; 

Consumo consciente. 

 

Bibliografia básica 

 

ARNOLD, Tony. Administração de materiais: uma introdução. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

FONSECA, Marcelo Traldi. Tecnologias gerenciais de restaurantes. São Paulo: Senac, 2006. 

 

MEGLIORINI, Evandir.Custos: análise e gestão. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Habilidades de Cozinha II 

Carga horária: 80 horas ou 96 horas-aula de 50 min. 

Habilidades 

 

Organizar área de trabalho e mise en place; 

Interpretar e executar fichas de preparações; 

Identificar e efetuar os métodos de cocção; 

Fazer desossa de aves tipo “saco” e “livro”; 

Fazer trinchado em aves; 

Efetuar filete em peixes; 

Classificar e preparar os diferentes tipos de ponto de cocção de carnes; 
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Realizar as técnicas culinárias “redução” e “marinada”; 

Executar produção de embutidos; 

Aplicar e descrever as técnicas da cozinha profissional básica; 

Utilização de equipamentos da cozinha;  

Limpeza e organização da cozinha; 

Conhecimento de carnes bovinas (cortes, preparos, nomes); 

Produções com Ovos (ovos mollet, poché e maionese). 

Bases tecnológicas 

 

Técnicas e regras de manipulação dos alimentos; 

Conceitos de fichas técnicas; 

Princípios de temperos: ervas e especiarias; 

Noções de carnes bovina e suína, aves, pescados e frutos do mar; 

Técnicas para cortes em carnes: bovina e suína; aves, pescados e frutos do mar; 

Métodos de cocção: saltear; escalfar; estufar; gratinar; vaporizar, branquear e brasear; 

Fundamentos de técnicas de cozinha: “redução” e “marinada”; 

Processos de produção de embutidos; 

Técnicas para espessar molhos. 

Bibliografia básica 

 

FARROW, Joanna. Escola de chefs: técnicas passo a passo para a culinária sem 

segredos. Barueri, SP: Manole, 2009 

INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA. Chef profissional. 4ª ed. São Paulo: 

SENAC, 2009. 

SEBESS, Mariana. Técnicas de cozinha profissional. 3ª ed. Rio de Janeiro: SENAC, 2012 

Bibliografia complementar 

 

ALLISON, Mark William. 150 técnicas para dominar a arte culinária.  São Paulo: 

Marco Zero, 2011 

DÓRIA, Carlos Alberto. Estrelas no céu da boca: escritos sobre culinária e 

gastronomia. 2. ed. São Paulo: SENAC-SP, 2006. 

Larousse da cozinha prática – São Paulo. Larousse do Brasil: 2006. 

WAREING, Marcus. Facas e cortes: técnicas para cortar, trinchar, picar e filetar 

legumes, peixes, carnes e frutas. São Paulo: Publifolha, 2009. 

Visita técnica: Restaurantes, Hotéis e Locais produtores de matéria prima   

 

COMPONENTE CURRICULAR: Nutrição e Restrições Alimentares 

Carga horária: 60 horas ou 72 horas-aula de 50 min. 

Habilidades 
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Conhecer os alimentos, saber diferenciar e elaborar preparações culinárias mais saudáveis e 

adequadas para o público com restrição alimentar;  

Compreender a leitura de um rótulo de alimentos e saber fazer a descrição das preparações 

culinárias; 

Entender o instrumento de ficha técnica e sua aplicação na área de produção de refeições.  

Bases tecnológicas 

 

Pirâmide dos Alimentos; 

Guia Alimentar para a População Brasileira; 

Macro nutrientes: fontes e funções; 

Micronutrientes: fontes e funções; 

Doenças relacionadas com a alimentação: obesidade, diabetes, hipertensão, 

hipercolesterolemia, celíacos, intolerância à lactose; 

Preparo de refeições para restrições alimentares: sem leite/lactose, sem glúten, sem açúcar, 

restrição de gorduras e sal/sódio, vegetarianos; 

Alimentos funcionais; 

Temperos e ervas aromáticas; 

Rotulagem de alimentos; 

Ficha técnica. 

Bibliografia básica 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria e Atenção à Saúde. Coordenação Geral da 

Política de Alimentação e Nutrição. Guia Alimentar para a População Brasileira: 

promovendo a alimentação saudável. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

KRAUSE. Alimentos, nutrição e dietoterapia. 10. ed. São Paulo: Roca, 2006. 

ORNELLAS, Lieselotte Hoeschl. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. São 

Paulo: Atheneu, 2001. 

Bibliografia complementar: 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA. RDC N.º 39 – Tabela de Valores de Referência 

para Porções de Alimentos e Bebidas Embalados para Fins de Rotulagem Nutricional e  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA. RDC N.º 40 – Regulamento Técnico para 

Rotulagem Nutricional Obrigatória de Alimentos e Bebidas Embalados. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde, ANVISA. Manual de Rotulagem de Alimentos. 

Universidade de Brasília, 2001. 

Visita técnica: a definir 

 

 

 

 

 



36 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Técnicas de Bar e Restaurante 

Carga horária: 60 horas ou 72 horas-aula de 50 min. 

Habilidades 

 

Estabelecer os aspectos históricos dos diferentes tipos de bebidas e seus processos de 

produção; 

Aplicar a Legislação vigente; 

Classificar os diferentes tipos de bebidas; 

Interpretar rótulos; 

Identificar taças utilizadas para servir bebida alcoólica e não alcoólica; 

Fazer coquetéis; 

Montar serviços de mesa. 

Bases tecnológicas 

 

Conceitos históricos das principais bebidas comercializadas no mercado mundial e 

brasileiro; 

Legislação Brasileira de Bebidas; 

Definições de bebidas alcoólicas e seus métodos de produção; 

Procedimentos de bebidas não alcoólicas; 

Noções de coquetelaria; 

Fundamentos e procedimentos dos serviços à mesa: francesa, inglesa direta, inglesa 

indireta e americana. 

Bibliografia básica 

 

FURTADO, Edmundo. Copos de bar e mesa: história, serviço, vinhos, coquetéis. São 

Paulo: SENAC-SP, 2009. 

 

VENTURINI FILHO, Waldemar Gastoni. Bebidas alcoólicas: ciência e tecnologia. São 

Paulo: Blucher, 2010. 

 

JOHNSON, Hugh. Enciclopédia do vinho: vinhos, vinhedos e vinícolas. São Paulo: 

SENAC-SP, 2011. 

Bibliografia complementar 

 

STANDAGE, Tom. História do mundo em 6 copos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005 

Morado, Ronaldo. Larousse da cerveja. São Paulo: Larousse do Brasil, 2009. 

 

PACHECO, Aristides de Oliveira. Manual de serviço do garçom. 12. ed. São 

Paulo:SENAC-SP, 2012 

 

SWEETSER, Wendy. 500 coquetéis: as mais incríveis receitas em um único livro. São 

Paulo: Marco Zero, 2008. 
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VENTURINI FILHO, Waldemar Gastoni Bebidas não alcoólicas: ciência e tecnologia. 

São Paulo: Blucher, 2010. 

 

 

7.7 MATRIZ CURRICULAR 

 

O curso está organizado sob a forma de módulos, conforme Tabela 4, atendendo às 

competências requeridas pela área de cozinha. Apresenta uma organização curricular flexível, 

possibilitando a educação continuada e permitindo ao aluno acompanhar as mudanças de forma 

autônoma e crítica. 

A combinação entre teoria e prática é considerada como estratégia para o 

desenvolvimento das competências necessárias à formação técnica. O enriquecimento de 

conhecimentos dá-se, também, por meio de visitas técnicas, sendo escolhidas empresas, feiras, 

congressos e outros eventos relacionados à área, bem como palestras, monitorias dentro e fora 

da instituição e estágio supervisionado. 

A forma de organização do currículo do Curso de Técnico em Cozinha Subsequente ao Ensino 

Médio considera as necessidades apresentadas pelo mercado de trabalho, tendo em vista a 

empregabilidade dos alunos e a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos no setor do 

comércio em âmbito local e regional. Para atender tais necessidades de mercado o curso é 

estruturado em dois módulos de 400 horas prevendo 20% de atividades não presenciais da carga 

horária diária do curso ou de cada tempo de organização curricular conforme regulamenta a 

Resolução 10 -2013/CS-IFB. 



38 
 

 

Tabela 4 – Matriz Curricular do Curso Técnico em Cozinha Subsequente ao Ensino Médio 

 

 
COMPONENTE CURRICULAR HORA HORA/AULA 

AULAS 

SEMANAIS 

M
Ó

D
U

L
O

 I
 

Ambientação Profissional 80 96 4,8 

Habilidades de Cozinha I 80 96 4,8 

Higiene e Segurança Alimentar 60 72 3,6 

Informática Aplicada 40 48 2,4 

Linguagem e Comunicação em Língua 

Estrangeira – Francês Aplicado aos Serviços 

de Cozinha 

40 48 

2,4 

Matemática 50 60 3 

Português Instrumental 50 60 3 

Subtotal 400 480 24* 

M
Ó

D
U

L
O

 I
I 

Habilidades de Cozinha II 80 96 4,8 

Confeitaria e Panificação 80 96 4,8 

Cultura e História da Alimentação 40 48 2,4 

Empreendedorismo 40 48 2,4 

Estoque, Almoxarifado e Custos 40 48 2,4 

Nutrição e Restrições Alimentares 60 72 3,6 

Técnicas de Bar e Restaurante 60 72 3,6 

Subtotal  400 480 24* 

     

 Total 800 960   

 Estágio Supervisionado Obrigatório 120 144   

 Total Geral 920 1104   

*20% de atividades não presenciais conforme previsto no Art. 21, § 4º da Resolução 10 -2013/CS-

IFB. 

 

 

7.8 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

 Exercícios como prática didática provocadora de pesquisa e experimentação de 

situações que visem a aprendizagem como conquista individual e coletiva. 

 Visitas técnicas a empresas e feiras da área de gastronomia, visualizando o 

mundo do trabalho como princípio educativo para apropriação da realidade. 

 Interpretação e discussão de textos técnicos como treinamento para exercer a 

profissão com competência.  
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 Apresentação de vídeos técnicos, problematizando as técnicas inerentes à 

profissão como instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado 

e ao desenvolvimento do espírito inventivo. 

 Apresentação de trabalhos, como prática didática provocadora de pesquisa e 

experimentação de situações que visem a aprendizagem como conquista 

individual e coletiva. 

 Trabalhos de pesquisa, como princípios educativo e pedagógico. 

 Trabalhos em equipe, vivenciando diferentes situações práticas de estudo e 

trabalho. 

 Relatórios de ensaios e atividades desenvolvidas em aula, provocador de 

domínio intelectual das tecnologias pertinentes ao eixo tecnológico do curso, de 

modo a permitir progressivo desenvolvimento profissional e capacidade de 

construir novos conhecimentos e desenvolver novas competências com 

autonomia intelectual. 

 Relatório de atividades desenvolvidos extra-aula como princípios pedagógicos 

de uma sociedade que vive o paradigma no qual os professores deixam de ser 

transmissores de conhecimentos para serem mediadores e facilitadores da 

aquisição de conhecimentos.  

 Execução e apresentação de projetos, dialogando com diversos campos do 

trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como referências fundamentais 

da formação profissional. 

 

 

8 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM1 

 

A avaliação, parte integrante do processo de aprendizagem, será contínua, sistemática e 

cumulativa, tendo como objetivos o acompanhamento e a verificação de construção de 

conhecimentos trabalhados pela escola. A avaliação constitui-se como um processo permanente 

e contínuo, utilizando-se de instrumentos diversificados de análise do desempenho do aluno nas 

 

1 Considerando que a Comissão para Discussão e Elaboração de Diretrizes de Avaliação para Aprendizagem do 

Instituto Federal de Brasília constituída pela PORTARIA Nº 946, DE 18 DE ABRIL DE 2016 não findou seus 

trabalhos, as questões relacionadas aos critérios e procedimentos de avaliação de aprendizagem propostos estão 

balizadas na Resolução 10 -2013/CS-IFB.  As indicações resultantes desta comissão serão consideradas na revisão 

de plano de curso planejada para ocorrer após a conclusão da segunda turma.  
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diferentes situações de aprendizagem, consideradas as competências propostas para cada uma 

delas. 

A avaliação do processo de aprendizagem será processual, sistemática, integral, 

diagnóstica e formativa, envolvendo professores e alunos conforme regulamenta a Resolução 

10 -2013/CS-IFB. Deve buscar garantir conformidade entre processos, técnicas, instrumentos 

e conteúdos envolvidos em cada um dos componentes curriculares. 

Poderão ser utilizados no processo de aprendizagem: 

 Pré-teste ou teste diagnóstico,  

 Resolução de problemas,  

 Estudos de caso,  

 Painéis integrados, 

 Fichas de observação, 

 Listas de verificação de desempenho e competências, 

 Exercícios, 

 Questionários, 

 Pesquisa, 

 Dinâmicas, 

 Testes, 

 Práticas profissionais, 

 Relatórios e 

 Portfólios.  

 

Uma vez que o plano do Curso Técnico em Cozinha Subsequente ao Ensino Médio 

possui regime semestral, serão utilizados pelo menos três dos instrumentos avaliativos 

supracitados, ou outros que o docente de cada componente curricular avaliar adequado, não 

podendo ser do mesmo tipo. Ainda, as pontuações das avaliações realizadas ao longo do 

semestre devem prevalecer quantitativamente sobre as de eventuais provas finais. As formas de 

avaliação serão especificadas pelo docente no Plano de Ensino e apresentadas e discutidas com 

os estudantes no início do semestre. 

Aos alunos com necessidades educacionais específicas, poderão ser ofertadas 

adaptações aos instrumentos avaliativos e apoios necessários, previamente solicitados pelo 

aluno, incluindo tempo adicional para a resolução das provas, conforme as características da 
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deficiência ou outra necessidade específica, atendendo às especificações do Art. 73 da 

Resolução 10 - 2013/CS-IFB. 

O resultado acadêmico será expresso de zero a dez pontos, calculado de acordo com o 

método adotado pelo docente do curso para as avaliações estabelecidas e deverá estar de acordo 

com o Plano de Curso e Plano de Ensino do componente curricular. Estará aprovado no 

componente curricular o aluno com nota final maior ou igual a 6,0; estará retido no componente 

curricular o aluno com nota final inferior a 6,0; a frequência mínima para aprovação é de 75% 

da carga horária estabelecida para o período letivo; caberá ao Conselho de Classe, em sua 

reunião final, deliberar a respeito da situação final dos alunos com nota menor que 6,0 e pelo 

menos 75% de presença do total de horas letivas por meio de voto dos membros participantes 

do conselho determinando aprovação ou retenção no componente curricular. 

Aos alunos que não atingirem sessenta por cento da pontuação nas avaliações ao longo 

do período, serão garantidos estudos de recuperação, preferencialmente simultâneos ao período 

letivo. Estes estudos serão seguidos de nova de avaliação, cujo conteúdo será o mesmo 

trabalhado nas avaliações ao longo do período letivo, com equivalência em termos de 

pontuação. Ressalta-se que a avaliação de recuperação paralela está vinculada à participação 

dos alunos nas atividades de recuperação, podendo ser organizados projetos de 

complementação de estudos. 

O aluno que for retido em qualquer componente curricular terá direito à promoção 

parcial e a matricular-se no período letivo subsequente, desde que não tenha sido retido em 

mais de dois componentes curriculares ou em componente curricular que seja pré-requisito. O 

aluno que não tiver direito à promoção parcial ficará retido no módulo, o qual deverá cursar 

novamente, sendo automaticamente aproveitados, com as respectivas notas, os resultados dos 

componentes curriculares já cursados com aproveitamento. O Conselho de Classe deverá 

definir quais as possibilidades de prosseguimento no Curso, de acordo com o seu itinerário 

formativo, ficando a matrícula do aluno subordinada a esta indicação. 

O aluno que for retido em até dois componentes curriculares deverá cumpri-los sob 

regime de dependência. 

I – Se o aluno for retido por não ter alcançado 60% da pontuação das avaliações poderá, 

a critério do Conselho de Classe, realizar apenas as avaliações no ano/semestre 

seguinte, sem obrigatoriedade de comparecimento às aulas.  

II – O regime de dependência poderá ser acelerado, não sendo obrigatório o 

cumprimento de uma quantidade mínima de dias letivos e carga horária, desde que seja 

cumprido todo o conteúdo programático necessário, de acordo com o Plano de Ensino, 
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supervisionado pela Coordenação de Curso e pela Coordenação Pedagógica 

responsável, salvo se o aluno for reprovado por falta.  

O regime de dependência em componentes curriculares que contenham práticas de 

laboratório deve ser, obrigatoriamente, realizado em turmas regulares, sem aceleração e com 

comparecimento às aulas. 

 

 

9 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS ANTERIORMENTE ADQUIRIDAS 

 

Em conformidade com as Leis Nº 9.394, de dezembro de 1996, e 11.741, de julho de 

2008, poderá haver aproveitamento de estudos de componentes curriculares ou módulos 

cursados e concluídos anteriormente pelos alunos mediante requerimento, no qual o aluno deve 

expressar de qual módulo ou componente deseja aproveitamento, acompanhado dos seguintes 

documentos: 

I – Histórico escolar; 

II – Matriz curricular cursada; 

III – Planos de ensino dos componentes curriculares com especificação de carga horária 

comprovada e conteúdo programático, se for o caso. 

Os currículos poderão ter sido cursados em diferentes instituições credenciadas pelos 

sistemas federal e estaduais. A análise de equivalência entre componentes curriculares será 

realizada pelo Coordenador de Curso e docentes responsáveis pelos componentes curriculares 

que se pretende aproveitar.  

 Será considerada uma equivalência mínima de pelo menos 75% da carga horária e 

conteúdos entre os componentes curriculares cursados e os do curso a ser aproveitado. 

Caso a solicitação obtenha parecer favorável, será utilizado o termo “Aproveitamento 

de Estudos” para registro, dispensando-se o registro das notas ou avaliações dos 

componentes/módulos. 

 O IFB também implementará dispensa de componentes curriculares ou módulos, como 

forma de aceleração de estudos, através de exames ou certificação de competência, conforme 

processo de reconhecimento de saberes detalhado abaixo. Nestes casos, para efeito de registro, 

será utilizado o termo “Dispensado”. 

 A avaliação da correspondência de estudos recairá sobre o conteúdo dos programas 

apresentados e não sobre a denominação dos Componentes Curriculares. É vedado o 
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aproveitamento de estudos em componentes curriculares nos quais o requerente tenha sido 

reprovado. Em caso de discordância do parecer, o solicitante terá direito a recurso, que deverá 

ser protocolado, atendendo às datas definidas.  

Considerando a Lei 9.394, de dezembro de 1996, em artigos regulamentados pela Lei 

11.741 de julho de 2008, o Parecer CNE/CEB no 11/2012 e a RESOLUÇÃO N. 010-2013/CS 

– IFB os conhecimentos adquiridos na educação profissional e tecnológica, inclusive no 

trabalho, serão objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou 

conclusão de estudos caso o aluno faça a requisição. As seguintes premissas serão observadas: 

I – a avaliação para verificação de reconhecimento de conhecimentos e experiências 

anteriores será realizada por Comissão nomeada pela Coordenação de Curso, 

constituída pela Coordenação Pedagógica responsável e docentes das especialidades 

sob avaliação, a qual emitirá parecer sobre a possibilidade e formas convenientes de 

aproveitamento; 

II – o aluno deverá comprovar exercício profissional ou outro mecanismo não formal 

que tenha possibilitado a aquisição do (s) conhecimento (s) que se pretende 

reconhecer; 

III – a verificação de rendimentos pela análise do processo dar-se-á com base no 

parecer da Comissão, respeitado o mínimo de 75% de similaridade dos conhecimentos 

com os conteúdos do componente curricular do curso pretendido; 

IV – não será concedido o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 

para os cursos Técnicos Integrados, ressalvando-se conhecimentos e habilidades 

adquiridas através de meios informais por estudantes de cursos PROEJA. (Art. 40, 

RESOLUÇÃO N. 010-2013/CS – IFB) 

 

Os alunos de nacionalidade estrangeira ou brasileira com estudos realizados no exterior 

deverão apresentar documentação legalizada por via diplomática e equivalência concedida pelo 

sistema de ensino de origem, sendo exigido histórico escolar original com firma consular 

confirmando sua autenticidade, expedida pelo Consulado Brasileiro do país onde foram feitos 

os estudos, ou outro órgão público competente, salvo quando legislação específica determinar 

procedimento diferente; certidão de nascimento, passaporte ou certificado de inscrição 

consular, na qual constem os elementos necessários à identificação do aluno; tradução dos 

documentos acadêmicos por tradutor juramentado ou por servidor público qualificado, caso 

estejam redigidos em língua estrangeira; certificado de proficiência em Língua Portuguesa ou 

comprovante de frequência do curso da língua nacional, se o aluno não for lusofónico. 

  

 

10 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

Para a operacionalização do curso Técnico em Cozinha, são necessários segundo o 

Catálogo a Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2016) biblioteca e videoteca com acervo 
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específico e atualizado, laboratório de informática com programas específicos, cozinha didática 

e laboratório de produção de alimentos. Nesse contexto o Campus Riacho Fundo dispõe da 

estrutura conforme especificação a seguir.  

 

10.1 AMBIENTES DE APRENDIZAGEM 

 

Ambientes 

1- Laboratório de Informática 

1- Laboratório de Mise em Place (provisório) 

1- Laboratório de Cozinha (provisório) 

1- Laboratório de Bar 

12- Salas de Aula 

1- Biblioteca e Sala de Estudos 

 

O Campus Riacho Fundo possui doze salas de aula. As salas de aula são equipadas com 

computador, quadro branco, mesa e cadeira para o professor, 30 carteiras para estudantes e ar 

condicionado. A biblioteca disponibiliza para os estudantes e comunidade acesso a mais oitenta 

obras relacionadas à gastronomia, dezoito relacionadas à cozinha profissional, vinte e quatro 

com relação à cozinha, dezoito relativos à Bar e Restaurante, catorze relacionados a Nutrição e 

Segurança Alimentar, além de oitenta e três referente ao Turismo, Hospitalidade e Lazer 

segundo o Catálogo Online da Biblioteca Campus Riacho Fundo consultado em junho de 2016. 

 

10.2 ESPECIFICAÇÕES DOS LABORATÓRIOS  

 

Laboratório de informática 

Identificação do Espaço: Laboratório de 

informática 

Quantidade de postos de trabalho: 25 

Área de atuação: Turismo, Hospitalidade e 

Lazer 

Área construída: 51,45 m² 

Item Descrição Quantidade 

1 Microcomputador 25 

2 Monitor de Vídeo 25 

3 Tela Interativa 1 

4 Mesa para computador 25 
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5 Cadeira anatômica estofada 25 

6 Roteador 5 

 

Laboratório de Mise en Place – MEP (Provisório) 

Identificação do Espaço: Laboratório de MEP Capacidade: 4 servidores  

Área de atuação: Turismo, Hospitalidade e Lazer 

Destinação: Preparação e organização das aulas práticas realizadas no Laboratório de 

Cozinha. 

Item Descrição Quantidade 

1 Máquina para fechamento de embalagem a vácuo 1 

2 Balança Plataforma eletrônica 1 

3 Balança eletrônica de mesa 1 

4 Balança Analógica de mesa 1 

5 Freezer 2 

6 Balança Analógica de mesa 1 

7 Mesa de escritório com cadeira 2 

8 Carrinho em aço inox 1 

9 Carro porta detritos 1 

10 Computador 2 

11 Prateleira superior lisa, em aço inox 2 

12 Buffet aberto em aço inox 2 

13 Estante lisa perfurada 2 

14 Prateleira superior lisa, em aço inox 2 

 

Laboratório de Cozinha (Provisório) 

Identificação do Espaço: Laboratório de Cozinha Capacidade: 20 estudantes  

Área de atuação: Turismo, Hospitalidade e Lazer 

Destinação: Aulas práticas de cozinha e panificação 

Item Descrição Quantidade 

1 Fogão industrial 6 bocas 2 

2 Coifa – exaustão 3 

3 Forno combinado 1 

4 Bancada de inox 4 

5 Balança digital 2 

6 Processador de alimentos 3 
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7 Batedeira planetária 2 

8 Facas variadas  20 

9 Jogo de panelas 8 

10 Tábuas de corte (cores variadas) 20 

11 Bowls diversos tamanhos 40 

12 Prato de jantar e sobremesa 40 

13 Talheres 40 

14 Microondas 1 

 

Laboratório de Bar 

Identificação do Espaço: Laboratório de Bar Capacidade: até 40 estudantes 

Área de atuação: Turismo, Hospitalidade e Lazer 

Destinação: Aulas práticas 

Item Descrição Quantidade 

1 Liquidificador 2 

2 Coqueteleiras 4 

3 Frigobar 1 

4 Bancadas de bar 1 

5 Mesa de restaurante 2 

6 Armários de restaurantes 2 

7 Bancada refrigerada 1 

8 Pia Lavabo 1 

9 Geladeira 1 

10 Lixeiras para coleta seletiva 1 

11 Cafeteira 1 

12 Utensílios de bar e restaurante variados 

13 Filtro 1 

 

Biblioteca e Sala de Estudos 

Identificação do Espaço: Biblioteca e Sala de 

Estudos 

Capacidade: aproximadamente 40 

estudantes/comunidade 

Item Descrição Quantidade 

1 Mesas redondas 3 

2 Cadeiras estofadas 16 

3 Mesa em L 1 
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4 Mesa reta 1 

5 Estantes para livros 10 

6 Computadores 4 

7 Armário alto 2 

8 Armário baixo 1 

9 Livros Diversos 

 

Ainda, estão em processo de implantação o Laboratório de Habilidades Básicas, 

Laboratório de Cozinha Quente, Laboratório de MEP (definitivo), Laboratório de Panificação 

e Confeitaria, Laboratório Demonstrativo/Cambuza e Laboratório Móvel. Os Laboratórios de 

Habilidades Básicas, Cozinha Quente e Panificação e Confeitaria terão estações de trabalho 

para atender em cada um deles 24 estudantes. O Laboratório Móvel terá capacidade de 20 

estudantes e o Laboratório Demonstrativo/Cambuza terá capacidade para 25 estudantes. O 

Laboratório de MEP terá capacidade para 6 servidores. O bloco de laboratórios especiais onde 

estão localizadas as áreas citadas acima está demonstrado na Figura 2. 
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Figura 2: Projeto Laboratórios 
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Os espaços foram planejados para atender estudantes com necessidades específicas no 

que se refere à acessibilidade como rampas de acesso e banheiros para cadeirante. Para as 

aulas práticas das turmas com discentes matriculados com deficiência visual o docente terá 

um monitor para auxiliá-lo. 

Para o desenvolvimento do curso Técnico em Cozinha subsequente ao Ensino Médio 

são necessários insumos contidos nos grupos de insumos apresentados na Tabela 5 para 

desenvolvimentos das atividades práticas previstas no decorrer do curso. 

  

Tabela 5: Insumos por grupos de afinidades 

Grupo 1 Chocolates Grupo 17 Doces e cremes 

Grupo 2 Óleos, azeites e gordura vegetal Grupo 18 Queijos 

Grupo 3 Molhos e misturas 

condimentadas 

Grupo 19 Achocolatados e confeitos 

Grupo 4 Castanhas oleaginosas Grupo 21 Vinagres 

Grupo 5 Frutas secas Grupo 22 Massas 

Grupo 6 Temperos e aromáticos Grupo 23 Variedades de arroz 

Grupo 7 Leite e derivados Grupo 24 Grãos 

Grupo 8 Açúcar Grupo 25  Variedades de feijão 

Grupo 9 Adoçantes Grupo 26 Sementes e cereais 

Grupo 10 Biscoitos industrializados Grupo 27 Conservas 

Grupo 11 Produtos farináceos Grupo 28 Carnes de aves 

Grupo 12 Produtos para dietas especiais Grupo 29 Carnes bovina 

Grupo 13 Produtos derivados de soja Grupo 30 Carne suína 

Grupo 14 Cereais especiais Grupo 31 Frutos do mar 

Grupo 15 Lecitina Grupo 32 Produtos cárneos e embutidos 

Grupo 16 Gomas Grupo 33 Hortifruti 

 

 

11 CORPO TÉCNICO E DOCENTE 

A seguir são apresentadas informações quantitativas e qualitativas do corpo técnico e 

docente e as disciplinas que poderão ministrar. 
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Quadro 2: Docente do campus Riacho Fundo por componente curricular 
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 Quadro 3 – Técnicos do Campus Riacho Fundo por cargo 

TÉCNICOS CARGO 

Alessandra da Silva Santiago Assistente em Administração 

André Rodrigues de Sá Técnico em Informática 

Betânia Morais de Oliveira da Silva Pedagogo 

Camila Santana Carvalho Assistente em Administração 

Carla Marina Bandeira dos Santos Assistente de Aluno 

Cleomasina Stuart Sanção Silva Mendonça Intérprete de LIBRAS 

Davi Lucas Macedo Neves Cruz Técnico em Assuntos Educacionais 

Dorvalina Teotonia de Carvalho Administrador 

Edilza Dourado de Castro Auxiliar de Biblioteca 

Edimilson de Sousa Caldas Assistente de Aluno 

Fabio Mota Técnico em Logística 

Francisca das Chagas de S. Dantas Técnico em Alimentos 

Fernando Lima Marques Auxiliar em Administração 

Grazielle Pereira da Silva Bibliotecário 

Gabriel Andrade Dias Tecnólogo em Gestão de RH 

Gislaine Maia Nunes Técnico em Assuntos Educacionais 

Guilherme Augusto Araujo e Silva Técnico em Contabilidade 

Higor Silva Leite Auxiliar em Assuntos Educacionais 

Josely Gomes Guimarães Psicólogo 

Juliana da Costa Santos Técnico em Secretariado 

Julianne Rodrigues Aires da Silva Auxiliar em Assuntos Educacionais 

Lais Valeriano Nunes Técnico em Assuntos Educacionais 

Lauanda Beatriz Matos Costa Intérprete de LIBRAS 

Lilian Regina Alves de Castro Soares Assistente de Aluno 

Maira Mainã Palitot Máximo Técnico em Assuntos Educacionais 

Maria da Glória Ferreira de Souza Técnico em Alimentos 

Maria Luciana Claro Macaúba Assistente em Administração 

Mirtza Fúlvia Maggioli Técnico em Alimentos 

Patrícia Gonçalves Caetano Auxiliar em Administração 

Priscila Antunes Camargo Assistente em Administração 

Pedro Aurélio dos Santos Feitosa Freitas Auxiliar em Administração 

Pedro Henrique Rodrigues de Camargo Dias Administrador 

Recy de Sousa Quintanilha Assistente Social 

Samanta Gonçalves Emerick Cerqueira Assistente de Aluno 

Ubirajara Gusmão Sobrinho Junior Contador 
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Vanessa de Sousa Silva Silveira Bibliotecário 

Walker Rodrigues Fleming Assistente em Administração 

Wesley de Oliveira Reis Auxiliar de Biblioteca 

Wilson Barbosa de Brito Júnior Tecnólogo em Logística 

 

A oferta do Curso Técnico em Cozinha Subsequente ao Ensino Médio com a matriz 

curricular apresentada neste Plano de Curso causa o impacto na carga horária docente como 

demonstrada na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Impacto Docente em horas 

 

O impacto da carga horária docente foi calculado agrupando-se as disciplinas por área 

de formação/concurso docente que foram somadas e divididas pelo número de docente(s) da 

área lotado(s) no Campus Riacho Fundo, o resultado foi dividido por vinte (número de semanas 

letivas por semestre).  
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12 CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

  

O curso Técnico em Cozinha Subsequente ao Ensino Médio está organizado em 

módulos dependentes e prevê certificação intermediária. A conclusão e aprovação do Módulo 

I habilita o discente a receber a certificação de Auxiliar de Cozinha. Ao avançar, concluir e 

obter aprovação no Módulo II e Estágio supervisionado, o discente está qualificado a receber o 

Diploma de Técnico em Cozinha.   

 

 

13 PRAZO PARA MATERIALIZAÇÃO E REVISÃO 

 

Pretende-se materializar este Plano de Curso no segundo semestre de 2016 com previsão 

de revisão para ocorrer após a conclusão da segunda turma, ou em momento anterior se assim 

julgar necessário o coordenador de curso após ouvidos os professors e alunos. 
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