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PROGRAMA DE EXTENSÃO: CURSOS DE 

CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS 

IDENTIFICAÇÃO DA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 

Nome: Elga Batista da Silva 

Titulação: Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Curso: Bacharelado em Hotelaria 

Dept.: Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria – DEDH 

Carga horária do projeto: 80 horas 

E-mail:elga.silva@hotmail.com 

Fone para contato: (0XX21) 96481-9861 
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Título:  Programa de extensão - Cursos de capacitação na área de Alimentos 
 

 

Resumo: Durante as aulas das disciplinas da área de Alimentos e Bebidas (A&B) 
são frequentes as dúvidas dos discentes acerca de aspectos relacionados à 

Ciência e à Tecnologia de Alimentos. Entretanto, como é imperativo o 
cumprimento do conteúdo das ementas das referidas disciplinas, muitas vezes 

torna-se inviável destinar a carga horária das aulas regulares a conteúdos que 
não constam nas ementas. Por conta da existência desse gap, surgiu a ideia de 

estruturar o presente Programa de Extensão, visando atender às referidas 
demandas dos alunos. Assim sendo, a presente proposta tem como o objetivo de 

ofertar cursos e oficinas contemplando temas como métodos de conservação e 
processamento de alimentos, análise sensorial e rotulagem.  

 

 

Curso: Bacharelado em Hotelaria 

 

 

Local de Realização do Projeto: 

 Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria (DEDH/ICSA) 
 

 

Período de Realização: 
Setembro de 2019 a setembro de 2020 

 

 

Público Alvo: 

Discentes do curso de Bacharelado em Hotelaria 
 

 

Programa de Extensão: 
4 – Educação e Tecnologia / 9 – Capacitação Profissional / 10- Educação 

Ambiental / 11- Agronegócios. 
 

1- Criança e Adolescente; 2- Maturidade; 3- Desporto 4- Educação e 
Tecnologia; 5- Família; 6- Comunicação e Cultura; 7- Tecnologia; 8- 

Promoção e Assistência à Saúde; 9- Capacitação Profissional; 10- 
Educação Ambiental; 11- Agronegócios; 12- Estudos da Linguagem; 

13- Ensino Presencial Conectado.   

 

Parceria, Apoio ou Convênio: 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ  
 

 

Justificativa: Torna-se necessário complementar, através de atividades 
extraclasse, conteúdos diversos que são desenvolvidos nas disciplinas 

obrigatórias. Nesse contexto, a realização de atividades como minicursos e 
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oficinas é de grande valia, considerando que, com esse tipo de oferta, os 
discentes têm a oportunidade de enriquecer sua formação acadêmica. Assim 

sendo, a oferta desses cursos pode ser justificada. 
 

  

Objetivos: 
 

Objetivo Geral: 
 Ofertar cursos e oficinas contemplando temas relevantes na área de Ciência 

e Tecnologia de Alimentos. 
 

Objetivos Específicos: 
 Apresentar métodos de conservação convencionais e inovadores de 

produtos alimentícios; 
 Debater aspectos correlatos à sustentabilidade no contexto da conservação 

dos alimentos; 
 Mencionar como são elaborados projetos para o desenvolvimento de 

produtos alimentícios; 

 Apontar aspectos de interesse sobre as aplicações da análise sensorial; 
 Debater aspectos legais acerca da rotulagem geral e nutricional dos 

alimentos e bebidas; 
 Elaborar, a partir de uma atividade prática, uma bebida fermentada 

funcional de produção sustentável. 
 

 

Referências: 
AI, Y., CICHY, K. A., HARTE, J. B., KELLY, J. D. e NG, P. K. W. (2016). Effects oh 

extrusion cooking on the chemical composition and functional properties of dry 
common bean powders. Food Chemistry, 211, 538-545. 

ADAMS, S.M., STANDRIGDE, J.B., (2006). What should we eat? Evidence from 
observational studies. Southern Med, J. 99, 744–748. 

FABBRI, A. D. T., SCHACHT, R. W. e CROSBY, G. A. (2016). Evalution of resistant 
starch content of cooked black beans, pinto benas, and chickpeas. NFS Journal, 

3, 8-12. 
FRANCIS, G., MAKKAR, H.P.S., BECKER, K. (2001). Antinutritional factors present 

in plant-derived alternate fish feed ingredients and their effects in fish. 
Aquaculture, 199, 197-227. 

GIUBERT, G., GALLO, A., CERIOLI, C., FORTNATI, P., MASOERO, F. (2015). 

Cooking quality and starch digestibility of gluten free pasta using new bean flour. 
Food Chemistry, 175, 43-49. 
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KINUPP, V. F.; LORENZI, H. Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) 
no Brasil guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas 

ilustradas. 2014. Instituto Platarium de Estudos da Flora (São Paulo), 1, 1-768. 
LEON, A. I., MICHELANGELI, C., VARGAS, R. E., CARBALLO, J. M., RISSO, J., 

MONTILLA, J. J. (1991). Valor nutritional de los granos de canavalia eniformis em 
dietas para aves. Journal of Ethnopharmacology, 43, 65-57. 

LIN, P.Y., LAI, H.M., (2006). Bioactive compounds in legumes and their 
germinated products. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 54, 3807–

3814 
MARATHE, S. A., DESHPANDE, R., KHAMESRA, A., IBRAHIM, G., e JANDAR, S.N. 

(2016). Effect of radition processing on nutritional, functional, sensory and 
antioxidant properties of red kidney beans. Radiation Physics and Chemistry, 

125, 1-8. 

Rosenthal GA, Dahlman DL (1991) Studies of l-canavanine incorporation into 
insectan lysozyme. Journal Biological Chemistry, 266, 15684–15687 

ROSENTHAL, G. A. (2001). L-Ccanavanine: a higher plant insecticidal 
allelochemical. Aminoacidas, 21, 319-330. 

SILVA, M. R., SILVA, M. A. A. P. (2000). Fatores antinutricionais: Inibidores de 
proteases e lectinas. Revista de Nutrição, 13, 3-9. 

VEGA, C. R., PIÑA, L. G. & OOMAH, B. D. (2010). Minor components of pulses 
and their potential impact on human health. Food Research International, 43, 

461–482. 
 

 

Metodologia/Procedimentos: 

A atividade será desenvolvida por meio da metodologia expositiva dialogal, 
dinâmicas em grupo e utilização de recursos audiovisuais. 

 

 

Disseminação dos Resultados: 

Os resultados serão apresentados à comunidade acadêmica através de postagens 

na página do Curso de Hotelaria e no perfil do Instagram®. 

 
 

 
Cronograma: 

 
I) Planejamento das atividades para a realização dos cursos e oficina 

02 de setembro de 2019 – Seleção de materiais para as aulas / Elaboração das 
apostilas / Estruturação das aulas teóricas / Criação de roteiros para as aulas 

práticas 
23 de setembro de 2019 – Abertura das inscrições (presenciais) para o 

Programa de Extensão 
30 de setembro de 2019 – Término das inscrições (presenciais) para o 

Programa de Extensão 
04 de outubro de 2019 – Contato com os alunos inscritos no Programa de 

Extensão para fornecer informações essenciais sobre as atividades do mesmo. 
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II ) Minicurso “Métodos de conservação de produtos alimentícios” 
08 de outubro de 2019 – 09:00 às 16:00h - Boas-vindas e apresentação do 

projeto / Fundamentos sobre fatores que acarretam deterioração de alimentos / 
Fatores extrínsecos / Fatores intrínsecos / Tecnologia de barreiras. 

15 de outubro de 2019 – 09:00 às 16:00h – Métodos convencionais de 
conservação de alimentos / Métodos inovadores de conservação de alimentos / 

Vida útil do produto alimentício / Aplicações dos fundamentos sobre conservação 
de alimentos sem serviços de alimentação. 

 

 
III ) Oficina “Produção artesanal e sustentável de kombucha” 

21 de outubro de 2019 – 09:00 às 16:00h - Boas-vindas e apresentação do 
projeto / Fundamentos sobre processos fermentativos / Fermentação alcoólica / 

Fermentação acética / Noções sobre probióticos / Aspectos gerais acerca da 
produção da Kombucha / Parte prática: Etapas iniciais da produção da kombucha.  

24 de outubro de 2019 – 09:00 às 16:00h – Aplicações da kombucha em 
serviços de alimentação (bares e restaurantes) / Alterações na bebida 

decorrentes da fermentação com o SCOBY / Parte prática: Degustação técnica 
das kombuchas produzidas na oficina. 

 

 
IV ) Minicurso “Análise sensorial de produtos alimentícios” 

07 de abril de 2020 – 09:00 às 16:00h - Boas-vindas e apresentação do 
projeto / Fundamentos de análise sensorial / Aspectos que influenciam a avalição 

sensorial do produto alimentício / Atributos sensoriais / Condições para a 
realização da análise sensorial / Tipos de testes.  

14 de abril de 2020 – 09:00 às 16:00h – Aplicações da análise sensorial em 
serviços de alimentação (bares e restaurantes) / Parte prática: Realização de 

testes sensoriais afetivos (aceitação e intenção de compra) e discriminativos 
(percepção de aromas, teste triangular e teste duo-trio); simulação da 

metodologia check-all-that-apply (CATA). 

 

 

V ) Minicurso “Rotulagem de produtos alimentícios” 
02 de junho de 2020 – 09:00 às 16:00h - Boas-vindas e apresentação do 

projeto / Fundamentos sobre a rotulagem de alimentos embalados / Arcabouço 
legislativo acerca da rotulagem / Rotulagem geral / Rotulagem nutricional.  

09 de junho de 2020 – 09:00 às 16:00h – Informação nutricional 
complementar (INC) / Aplicações dos fundamentos sobre rotulagem de alimentos 

em serviços de alimentação (bares e restaurantes) / Parte prática: avaliação da 
adequação da rotulagem de produtos alimentícios disponíveis no mercado local. 
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VI ) Minicurso “Aplicações de condimentos e ervas em serviços de 
alimentação” 

02 de setembro de 2020 – 09:00 às 16:00h - Boas-vindas e apresentação do 
projeto / Aspectos históricos sobre condimentos e ervas / Características 

nutricionais e funcionais / Inserção dessas matérias-primas em cozinhas regionais 
e internacionais. 

09 de setembro de 2020 – 09:00 às 16:00h – Fundamentos sobre o manejo 
de hortas urbanas / Parte prática: Teste às cegas para identificação de 

condimentos e ervas / Inserção dessas matérias-primas em fichas técnicas de 
preparação culinária de entradas, pratos principais, sobremesas, bebidas e finger 

food. 
 

 

Contribuições Esperadas/Metas: 
Aprofundar os conteúdos relacionados à grande área de Alimentação, com ênfase 

em Ciência e Tecnologia de Alimentos, que poderão ser correlacionados a 
conhecimentos básicos das disciplinas obrigatórias da grade do Curso de 

Bacharelado em Hotelaria. 
 

Procedimentos para inscrição: 
As inscrições serão efetuadas na Coordenação do Curso de Hotelaria.  

 

 
Profa. Dra. Elga Batista da Silva 

 


