
 

 

CHAMADA PÚBLICA DE 07 DE OUTUBRO DE 2019 

Oficina gratuita de fabricação e degustação de cervejas artesanais 

 

A produção artesanal de cervejas especiais é uma prática que vem se disseminando no cenário 

comercial de bebidas alcoólicas nos últimos anos. Cada vez mais pessoas estão preferindo consumir 

cervejas com alto padrão de qualidade, com sabor, aroma e características peculiares. 

 

Objetivo: Capacitar a comunidade interna e externa do campus Planaltina a produzir de forma 

independente cerveja artesanal de alto padrão de qualidade e saber analisar o resultado do seu produto 

final para aperfeiçoamento constante, por meio da experiência sensorial com os mais variados estilos de 

cervejas especiais apresentados. 

 

A comunidade acadêmica (interna), assim como a comunidade externa ao campus Planaltina terão a 

oportunidade de conhecer o mercado de cervejas artesanais por meio da oferta de uma oficina de 

fabricação e uma de degustação de cerveja artesanal para uma turma de 20 pessoas distribuídas em 10 

vagas para comunidade interno (IFB)  e 10 vagas para comunidade externa. 

 

Todas as etapas serão executadas nas dependências do campus Planaltina no prédio onde é ofertado o 

curso de Agroindústria no IFB campus Planaltina, por estudantes do curso Técnico em Agroindústria e de 

Licenciatura em Biologia e orientados e supervisionados pelo docente coordenador do projeto em 

questão (prof. Marcelo Salviano). Só poderá participar quem for maior de 18 anos. 

 

Na oficina de fabricação, os participantes irão conhecer as técnicas mais usais, baratas e práticas de 

produção caseira. Terão acesso a um material didático disponibilizado pela equipe, com conteúdo 

teórico e prático. Ao final do curso, os parciticipantes serão certificados. 

 

As incrições devem ser feitas pelo link abaixo, onde a seleção será feita por sorteio e divulgadas no site 

do IFB campus Planaltina de acordo com o cronograma abaixo. Os contemplados deverão participar das 

duas oficinas ofertadas (de fabricação e de degustação). Aqueles que não forem contemplados pelo 

sorteio ficarão em fila de espera. As vagas remanescentes serão preenchidas por ordem de chegada no 

dia 18/10/19. 

https://www.even3.com.br/cervejasifb/  

 

 

https://www.even3.com.br/cervejasifb/


 

 

Cronograma de execução das oficinas de fabricação e degustação de cervejas artesanais: 

Publicação da chamada pública 07 de Outubro de 2019 

Período Divulgação e Inscrição 07  à 15 de Outubro de 2019  

Sorteio das vagas e publicação dos contemplados. 16 de Outubro de 2019 

Oficina de fabricação 18 de Outubro de 2019 de 7:30 às 12:00 

Oficina de degustação 01 de Novembo de 2019 de 8:30 às 12:00 


