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1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

1.1. Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

1.2. Área Temática da Extensão (escolher apenas a principal do projeto): 

        (      ) Cultura      (       ) Educação    (        ) Direitos Humanos e Justiça      (      ) Saúde        

        (      ) Comunicação  (      ) Meio Ambiente  (   X   ) Trabalho  (        ) Tecnologia e Produção 

      1.3. Linha de Extensão: 15 – Emprego e Renda 

      1.4. Nome e CPF do coordenador: Elga Batista da Silva – CPF: 055.242.947-33 

      1.5. Telefone de contato e e-mail: (21)96481-9861 / elga.silva@hotmail.com 

      1.6. Equipe Técnica: a) Elga Batista da Silva (coordenadora do projeto – planejamento de 

todas as atividades do mesmo) / b) Camila da Silva Vaz Branco (auxiliar de laboratório – ICSA 

– preparo das aulas práticas da capacitação) / c) Marvin Henrique Fabrício dos Anjos 

(discente do Curso de Bacharelado em Hotelaria – ICSA – captação de patrocínio e auxílio 

nas aulas práticas da capacitação) / d) Rafaela Conde Nunes (discente do Curso de 

Bacharelado em Hotelaria – ICSA – captação de patrocínio e auxílio nas aulas práticas da 

capacitação) / e) Beatriz Pereira Reis (discente do Curso de Bacharelado em Hotelaria – ICSA 

– captação de patrocínio e auxílio nas aulas práticas da capacitação) 

      1.7. Instituições Parceiras: Restaurante Casa Tavares / Panificação Trigo Santo / Monique 

Souza Doces / Brassaria 42 / Amores Confeitaria  

      1.8. Local(is) de execução: Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) e Instituto de 

Agronomia (IA) e dependências das instituições parceiras  

 

 



 
 
 

2. RESUMO  

Até dez linhas e três palavras-chaves. 

O presente projeto visa ofertar um curso de capacitação na área de Gastronomia e Cozinha 

Profissional para pessoas em condição de vulnerabilidade social, intitulado "Superação na 

Cozinha", inspirado em outras iniciativas de capacitação de cunho social com foco 

semelhante, como o Transgarçonne (projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro-UFRJ). Serão realizadas atividades com docentes da UFRRJ e profissionais convidados, 

e também efetuadas parcerias para viabilizar a realização de visitas técnicas e possíveis 

doações de insumos para aulas práticas e outros materiais. Além disso, serão desenvolvidas 

ações para estimular a inserção dos alunos e alunas no mercado de trabalho, a partir da 

articulação de parcerias com serviços de alimentação (bares, lanchonetes, casas de festas e 

restaurantes), visando a inserção desses indivíduos em estágios e empregos nesse setor de 

atuação profissional. Pretende-se ainda, com a realização desse projeto, fortalecer a 

integração da área de Alimentos da UFRRJ com cidadãos e cidadãs em situação de 

vulnerabilidade social. 

Palavras-chaves: Alimentos e Bebidas, gastronomia cidadã, serviços de alimentação 

 

3. INTRODUÇÃO  

Apresentação sucinta do projeto. 

A Gastronomia, um dos segmentos da área de Alimentos e Bebidas (A&B), vem 

conquistando uma crescente notoriedade nos anos recentes, tanto pela maior demanda por 

experiências gastronômicas por parte dos consumidores, quanto pela maior exposição de 

chefs de cozinha e programas sobre o tema veiculados na mídia. Nesse sentido, Rezende e 

Lavinas (2017) mencionaram o termo “gastronomia midiática”, correlacionando a mesmas aos 

reality shows sobre o tema, a imagem do chef de cuisine como uma espécie de artista 

(celebridade), e também à estetização da comida na televisão a partir desse tipo de 



 
 
 

programação. Trabalhos como este evidenciam o crescimento desse segmento de atividades 

na sociedade contemporânea, tanto no que tange à Alta quanto à Baixa Gastronomia. 

Acompanhando essa tendência, emergiu a necessidade de profissionais qualificados 

para esse mercado gastronômico, fato que tem estimulado a oferta de cursos diversos, desde 

aqueles mais simples, abordando conhecimentos básicos sobre a culinária, quanto aqueles 

que se propõem a ensinar os elementos da haute cuisine, ou seja, termo traduzido livremente 

como “cozinha gourmet”. Em função do modismo e dos custos com os conteúdos práticos, os 

cursos nessa área são caros, fato que dificulta o acesso de pessoas de renda baixa e/ou em 

condição de vulnerabilidade social a esse tipo de atividade de qualificação profissional. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea (BRASIL, 2015), os 

termos “exclusão” e “vulnerabilidade social” têm recebido atenção de pesquisadores nos anos 

recentes, inclusive no Brasil, fato que reflete um esforço de ampliação do entendimento das 

situações tradicionalmente definidas como de pobreza, tentando buscar uma perspectiva 

ampliada àquela atrelada, unicamente, à questão da insuficiência de renda. Além disso, o Ipea 

também afirmou que é necessário ampliar o debate sobre a vulnerabilidade social, bem como 

contribuir para as reflexões em torno de questões correlatas ao tema. 

Segundo a Secretaria Nacional de Assistência Social, Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (2004), “a concepção de vulnerabilidade denota a 

multideterminação de sua gênese não estritamente condicionada à ausência ou precariedade 

no acesso à renda, mas também às fragilidades de vínculos afetivo-relacionais e desigualdade 

de acesso a bens e serviços públicos”. Adicionalmente, Scott et al. (2018) acrescentam que 

quando um indivíduo está em situação vulnerável socialmente, o mesmo encontra-se em 

precariedade de condições de vida. 

Ainda segundo o Ipea (BRASIL, 2015), é relevante considerar o índice de 

vulnerabilidade social (IVS), que envolve três dimensões, representadas pelos seguintes eixos: 

1) infraestrutura urbana; 2) capital humano e 3) renda e trabalho. Em contrapartida, o mesmo 

órgão (op. cit.) aborda o conceito de prosperidade social, esta representada pela “ocorrência 

simultânea do alto desenvolvimento humano com a baixa vulnerabilidade social, sugerindo 



 
 
 

que, nas porções do território onde ela se verifica, ocorre uma trajetória de desenvolvimento 

humano menos vulnerável e socialmente mais próspera”. 

Um dos entraves ao desenvolvimento humano, especialmente na atual conjuntura 

econômica na qual o Brasil se encontra, é a dificuldade de inserção ou, em certos casos, de 

recolocação no mercado de trabalho de pessoas em condição de vulnerabilidade social. Nesse 

contexto, ações desenvolvidas pelas instituições públicas, como as Universidades podem ser 

de grande valia. Como exemplo desse tipo de ação, citam-se os cursos livres de qualificação 

profissional oferecidos à sociedade no entorno das Instituições de Ensino Superior (IES). 

Não apenas dentro de instituições públicas projetos desse tipo vem sendo 

desenvolvidos, visto que iniciativas independentes, sem fins lucrativos, também já 

apresentaram iniciativas que visam promover maior inclusão social. Projetos sociais na área 

de Gastronomia vêm sendo desenvolvidos nos anos recentes, alguns deles com foco na 

qualificação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Um dos principais projetos com esse perfil é a Gastromotiva, que atua desde 2006 no 

segmento de gastronomia social, adotando o lema “comida que transforma”. Esse projeto 

integra ações de oferta de refeições para pessoas em situação de rua, bem como cursos de 

qualificação profissional na área, como, por exemplo, cursos básicos para atuação em cozinhas 

e também em empreendedorismo.  Segundo informações presentes na página do projeto, o 

mesmo é uma “iniciativa global que articula as melhores práticas e integrantes da sociedade, 

empresas, governos e agências internacionais em torno do potencial transformador da 

comida” (GASTROMOTIVA, s/a). 

Já o projeto Diamantes na Cozinha, liderado pelo chef João Diamante, destaca que o 

mesmo visa ensinar “gastronomia cidadã, de forma gratuita, desde o cultivo dos alimentos até 

a finalização do prato, empreendedorismo e hospitalidade” (REVISTA MENU, 2019). 

Cannabrava (2019) destacou ainda que o projeto visa formar cidadãos e cidadãs com espírito 

de equipe na hierarquia, usando a gastronomia como ferramenta de transformação; através 

de aulas abrangentes que permitem aos alunos a compreensão sobre todos os processos da 

gastronomia, focando na inserção desses indivíduos no mercado de trabalho.  



 
 
 

De perfil semelhante, cita-se ainda o Transgarçonne, este um projeto de extensão 

coordenado por docentes do curso de bacharelado em Gastronomia da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), campus Fundão, que recebeu 232 inscritos, que disputaram 25 vagas. 

Entre as pessoas que responderam ao questionário para pleitear uma vaga no processo 

seletivo do projeto, que ocorreu no presente ano, 83,6% afirmaram não têm emprego com 

carteira assinada. Segundo Karolyne (2019), “esta é a primeira vez que a UFRJ oferece esse 

tipo de curso de extensão. O objetivo é preparar pessoas transgênero para o mercado de 

trabalho dentro do setor de bebidas, de forma que os participantes possam se qualificar 

profissionalmente para atuar em bares, cafeterias e restaurantes.”  

Nesse contexto, emergiu a ideia de ofertar, dentro da UFRRJ, um curso também 

voltado à qualificação profissional no contexto da gastronomia cidadã, a partir do futuro curso 

intitulado "Superação na Cozinha". Destaca-se que o presente projeto é inspirado em outras 

iniciativas de capacitação de cunho social com foco em cozinhas profissionais como a 

Gastromotiva, Diamantes na Cozinha e especialmente Transgarçonne (por também se tratar 

de um projeto de extensão universitária); que contempla uma perspectiva relevante em 

termos de atividade de extensão dentro da UFRRJ. 

 

4. JUSTIFICATIVA E RELAÇÃO ENTRE ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO 

 

Evidenciar a relevância da proposta no fortalecimento da Extensão Universitária: Em função 

do modismo e dos custos com os conteúdos práticos, cursos na área de Gastronomia são 

custosos, fato que dificulta o acesso de pessoas de renda baixa a esse tipo de atividade de 

qualificação profissional. Assim sendo, a proposta do presente projeto fornecerá a 

oportunidade de obter uma qualificação básica para a atuação em variados serviços de 

alimentação, podendo contribuir para que o futuro discente do mesmo consiga uma 

colocação no mercado de trabalho, ou mesmo uma promoção para aqueles que já possuem 

vínculo empregatício. Além disso, para muitos indivíduos, inclusive da comunidade do entorno 

do campus Seropédica, a UFRRJ é uma instituição voltada apenas ao ensino de cursos em nível 

superior, inalcançável e elitizada. Oportunidades como o curso de qualificação descrito nessa 

proposta podem servir para derrubar esse tipo de conceito errôneo, demonstrando que as 

https://oglobo.globo.com/celina/2019/09/10/966780-que-as-empresas-precisam-fazer-para-garantir-presenca-permanencia-de-pessoas-trans-em-suas-equipes
https://oglobo.globo.com/celina/2019/09/10/966780-que-as-empresas-precisam-fazer-para-garantir-presenca-permanencia-de-pessoas-trans-em-suas-equipes
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/2019/08/16/342726-na-producao-como-sommelieres-ou-donas-de-bares-mulheres-brilham-no-mundo-cervejeiro-rv1


 
 
 

portas da Universidade estão abertas a todos e todas, para diferentes níveis de formação 

profissional e práticas culturais. 

 

Sua contribuição para transformação social através de práticas extensionistas articuladas 

com os conhecimentos gerados pelo ensino e pesquisa: A partir do compartilhamento de 

conhecimentos que ocorrerá no curso de capacitação, os participantes poderão ampliar suas 

oportunidades no mercado de trabalho, não apenas a partir da aquisição de novos 

conhecimentos profissionais, mas também por receber um certificado da UFRRJ, 

considerando o prestígio da instituição. Adicionalmente, cabe destacar que o presente projeto 

possui inter-relação com atividades já desenvolvidas no Grupo de Pesquisa Processos de 

Gestão, Sustentabilidade e Turismo (PROGESTUR), presente no Diretório de Grupos de 

Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Considerando o perfil do presente projeto, será possível atrelar ao mesmo um trabalho de 

pesquisa envolvendo os possíveis indicadores e impactos do curso de capacitação para os 

futuros alunos do mesmo. Além disso, a proponente do projeto possui considerável 

experiência em cursos livres de capacitação na área de Alimentos e Bebidas (A&B), conforme 

apresentado na planilha de produção acadêmica, em temas correlatos à área de Gastronomia. 

Como exemplos dessas atividades realizadas nos anos recentes, citam-se: “Processos de 

elaboração e técnicas de degustação de vinhos” (2019), “Workshop de Alimentos e Bebidas” 

(2019), “Aproveitamento integral de alimentos” (2018), “Fichas técnicas para o 

aproveitamento integral de alimentos” (2017) e “Elaboração de espumantes: viticultura e 

aspectos enológicos” (2017). Cabe ainda ressaltar que a proponente é responsável por 

disciplinas obrigatórias do Curso de Bacharelado em Hotelaria também na área de Alimentos 

e Bebidas, a saber: “Restaurantes e Banquetes” (IH808) e “Bebidas, Sala e Bar” (IH811), e ainda 

das disciplinas optativas “Aspectos Contemporâneos em Gastronomia” (IS303) e “Cervejas e 

zitogastronomia” (IS304). 

 

Seus potenciais produtos: a) Uma apostila contemplando os conteúdos a serem apresentados 

em cada módulo do curso;  b) Um artigo científico apresentando o relato da experiência com 

o presente projeto de extensão, com base na pesquisa envolvendo os possíveis indicadores e 

impactos do curso de capacitação para os futuros alunos do mesmo. Esse manuscrito será 



 
 
 

submetido a algum periódico classificado na Plataforma Sucupira como qualis B3 na área 

“Administração Púbica e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo”. 

 

 

5. PÚBLICO ALVO 

 

Informar o público que será beneficiado pelo projeto (qualitativo): Pessoas LGBTQI+, 

assentadas, ex-presidiárias, desempregadas e outros indivíduos em condição de 

vulnerabilidade social, de todos os gêneros, maiores de 18 anos – Observação: Como parte do 

conteúdo prático do curso de qualificação estará voltada ao estudo do serviço e da degustação 

técnica para conhecer aspectos de qualidade das bebidas alcóolicas, não serão aceitas 

inscrições de pessoas menores de 18 anos. 

 

Informar o público resumido que será atingido pela ação (quantitativo): 25 alunos – 

Observação: como se trata de um projeto com amplo conteúdo prático, serão oferecidas 

somente 25 vagas por turma, visando o conforto físico dos futuros discentes no Laboratório 

de Alimentos e Bebidas do ICSA/UFRRJ. 

 

Inserir indicadores numéricos: Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea 

(BRASIL, 2015), “a maior parte dos municípios do Sudeste (48,8%) está concentrada na faixa 

de baixa vulnerabilidade social”. Entretanto, não foram encontrados dados específicos sobre 

essa mesma questão para os municípios de Seropédica e outras cidades da Baixada 

Fluminense. 

 

6. OBJETIVOS  

 

 



 
 
 

Objetivo Geral: 

Ofertar um curso de capacitação na área de Gastronomia para Pessoas LGBTQI+, 

assentadas, ex-presidiárias, desempregadas e outros indivíduos em condição de 

vulnerabilidade social, maiores de 18 anos. 

 

Objetivos Específicos: 

 Ministrar aulas práticas e teóricas abordando aspectos essenciais das rotinas de 

cozinhas profissionais voltadas à gastronomia contemporânea, com a participação de 

profissionais capacitados nesse segmento; 

 Articular parcerias com serviços de alimentação, visando a inserção de alunos e alunas 

da capacitação em estágios e empregos nesse setor de atuação profissional; 

 Realizar visitas técnicas em áreas de produção de alimentos, como locais de cultivo dos 

mesmos, feiras agroecológicas, bares, restaurantes e outros serviços de alimentação; 

 Fortalecer a integração da área de Alimentos da UFRRJ com cidadãos e cidadãs em 

situação de vulnerabilidade social. 

 

7. METAS 

Previsão de impacto direto e indireto: 

 

Impactos diretos: 

 Aumento da auto-confiança de futuros alunos e alunas do curso de capacitação; 

 Aprimoramento ou aquisição de conhecimentos básicos da cozinha profissional; 

 Aumento de networking desses participantes; 

 Maior qualificação para possível inserção no mercado de serviços de alimentação. 

 

Previsão de impacto indireto: 

 Fortalecimento da UFRRJ como instituição pública e gratuita promotora de atividades 

diversas de extensão. 

 



 
 
 

Indicadores numéricos:  

 25 alunos e/ou alunas concluintes do curso de capacitação; 

 Meta de 80% de satisfação por parte dos clientes, pelo menos (a ser avaliada mediante 

pesquisa de opinião); 

 1 artigo publicado em revista qualis B3 no segmento de Extensão Universitária até o 

final de 2021. 

 

 

8. MÉTODOS 

Descrever os métodos a serem empregados em todas as etapas do projeto: levantamento de 

dados, sensibilização, implementação, capacitação, intervenção, registros etc.; 

 

Captação de possíveis alunos e alunas para o curso 

Na etapa inicial do projeto, será realizado um levantamento de dados para a captação de 

alunos e alunas para o curso através dos seguintes canais:  

 Organizações Não Governamentais (ONGs); 

 Grupos de apoio relacionados aos interesses do público alvo; 

 Associações de moradores no município de Seropédica e seu entorno; 

 Mídias sociais voltadas ao público-alvo do projeto; 

 Contato com a coordenação do projeto de extensão Transgarçonne, da UFRJ, para 

contatar inscritos que não conseguiram vagas neste projeto. 

Para essa etapa, o futuro bolsista do projeto buscará fontes para viabilizar esse tipo de 

contato, tanto online quanto junto a entidades do município de Seropédica. 

 

Captação de possíveis parceiros e patrocinadores 

 Para doação de gêneros alimentícios, será realizada uma parceria com a Fazendinha 

Agroecológica da Embrapa e com o Departamento de Fitotecnia do Instituto de Agronomia da 

UFRRJ, para o fornecimento de produtos de origem vegetal agroecológicos (orgânicos). Para 



 
 
 

a obtenção dos demais gêneros serão pleiteadas doações junto a organizações da área de 

alimentação coletiva. 

 Cabe ressaltar que as instituições privadas que serão apresentadas no item “Realização 

de visitas técnicas” são organizações que já realizam parcerias variadas com a proponente 

deste projeto, a partir de atividades como a ministração de palestras, oficinas e minicursos, 

bem como a abertura à visitação dos espaços dessas empresas. 

 

Ministração do curso de capacitação 

No curso de capacitação serão elencados assuntos básicos para a busca de colocação 

profissional na área de alimentação, com ênfase em Gastronomia, segundo metodologia 

adaptada de Pena et al. (2016), que realizaram oficinas na área de Gastronomia e Nutrição 

para mulheres em condição de vulnerabilidade social no município de Salvador, Bahia. Cada 

módulo contemplará cerca de quatro horas de atividades, ficando a definição dessa carga 

horária a critério do instrutor do módulo. 

Serão abordados, durante aulas da primeira parte do curso, os seguintes conteúdos 

técnicos: Fundamentos da Gastronomia, Higiene e Boas Práticas de Manipulação Segura de 

Alimentos, Garçom – técnicas de serviço e Segurança do Trabalho.  

Na segunda parte do curso, serão ministrados conteúdos sobre Enologia, Cervejas, 

Cachaças, Cafés, Coquetelaria, Confeitaria, Técnicas de cortes de alimentos, Panificação, 

Massas alimentícias, Embutidos e Hamburgueria. Considerando o modismo associado ao 

tema, serão ofertados dois módulos de confeitaria.  

As salas de aula do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) serão utilizadas para 

ministração de conteúdos teóricos e o Laboratório de Alimentos para os conteúdos práticos. 

Especificamente no caso da aula prática de Embutidos e Produtos Cárneos será utilizada a 

Planta de Carnes do Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA), do Instituto de 

Tecnologia (IT) da UFRRJ. 

 

Realização de visitas técnicas 

As visitas técnicas terão como principal objetivo permitir que os alunos do projeto 

experenciem, in loco, como ocorre a produção de alimentos ao longo de toda a cadeia 

produtiva, em consonância com o conceito “farm to fork”, que vem sendo muito destacado 



 
 
 

na Gastronomia contemporânea. O quadro 1 apresenta possíveis locais para a realização de 

visitas técnicas para o presente projeto, e os respectivos temas de cada visita, segundo o perfil 

de cada empreendimento/instituição. Destaca-se que, atualmente, já existem parcerias 

profissionais com todas as instituições ou organizações citadas no quadro 1. 

 

Quadro 1. Possíveis locais para a realização de visitas técnicas para o projeto “Superação na 

Cozinha: Curso de capacitação em Gastronomia para pessoas em condição de vulnerabilidade 

social”. 

Local/estabelecimento para visita técnica Tema a ser abordado na visita técnica 

Instituto de Agronomia UFRJ Cultivo agroecológico 

Fazendinha – Embrapa  Cultivo agroecológico 

Restaurante universitário Produção de refeições em larga escala 

Birosca sem Glúten  Alimentos glúten free 

Trigo Santo / O bom francês Panificação 

Casa Tavares Restaurante gastronômico 

Raes Hamburgueria Fast food artesanal 

Hotel Tulip Inn Cozinha hoteleira 

Cervejeiros Pub Bar de cervejas artesanais 

Mr. Fuji Cozinha oriental 

Alambique Seropédica  Cachaças 

Brassaria 42 Produção de cervejas artesanais  

Confeitaria  Amores Confeitaria  

        Fonte: A autora. 

 

Realização de pesquisa de opinião com os futuros alunos e alunas 

Ao término do curso de capacitação, será realizada uma pesquisa de opinião com os 

integrantes da turma, visando detectar pontos fracos e fortes dessa atividade de Extensão. 

Para a coleta de dados acerca da opinião dos participantes do projeto, será realizada uma 

coleta de dados a partir de um questionário disponibilizado online através da plataforma 



 
 
 

Google Docs®, como ferramenta de coleta de dados para permitir o levantamento de 

informações junto ao público-alvo, ou seja, os participantes do projeto. 

A investigação será conduzida a partir de uma pesquisa tipo survey, o que permitirá o 

levantamento de informações com um grupo de interesse, de maneira direta, sobre dados 

específicos. Os respondentes não serão identificados, o que permitirá a manutenção do sigilo 

desses participantes (SANTOS, 1999). Considera-se esse tipo de iniciativa útil pois, de acordo 

com Thach e Olsen (2015), estudando as atitudes e os comportamentos dos clientes os 

pesquisadores podem entender os fatores que motivam as demandas, bem como desenvolver 

estratégias mais específicas. Para as perguntas envolvendo diretamente o nível de satisfação 

dos respondentes, será utilizada a escala Likert, segundo metodologia de Lima e Steiner Neto 

(2013). 

 

9. PERFIL E PLANEJAMENTO DE AÇÃO DO BOLSISTA 

 

Indicar o perfil de formação do bolsista necessário e sua compatibilidade para participação 

no projeto: 

 Graduando do Curso de Bacharelado em Hotelaria; 

 Afinidade com a área de Alimentos e Bebidas (A&B); 

 Apreço pela realização de atividades de cunho prático em Laboratório de Alimentos; 

 Empatia pelo trabalho com o público; 

 Organização para a execução das atividades do projeto; 

 Apreço pelo trabalho em equipe; 

 Interesse pela escrita científica, visando a futura elaboração de um artigo. 

 

Caracterizar a contribuição do projeto para a formação do estudante: O estudante terá a 

oportunidade de acompanhar todas as aulas do projeto, fato que, por si só, já configura 

agregação de conhecimento à formação acadêmica do mesmo. Uma outra possível 

contribuição do projeto é a formação/estímulo ao pensamento crítico do/da futuro/a bolsista 

no que tange à realidade social dos capacitandos. 



 
 
 

 

Informar as atividades a serem desenvolvidas pelo estudante, suas metodologias e 

vinculação com pesquisa: 

 Levantamento de entidades e grupos que possam contribuir para a captação de alunos 

e alunas para o curso de capacitação; 

 Realização de contatos com empresas parceiras para operacionalizar as contribuições 

das mesmas com o projeto; 

 Organização de documentos para o processo seletivo de futuros alunos e alunas; 

 Criação de perfis em redes sociais (Facebook® e Instagram®) para promover uma maior 

e mais rápida divulgação do projeto; 

 Organização de materiais diversos para o curso (físicos e virtuais); 

 Administração de contatos com os alunos e alunas do curso; 

 Preparo de insumos e mise en place para ministração de conteúdos práticos; 

 Atendimento geral aos instrutores do curso antes, durante e após a ministração das 

aulas; 

 Criação e aplicação de um questionário para pesquisa de opinião sobre o curso com os 

ministrantes e alunos/alunas; 

 Elaboração de relatório semestral sobre o projeto; 

 Levantamento de oportunidades de trabalho em serviços de alimentação não-

parceiros do projeto; 

 Realização de revisão bibliográfica sobre gastronomia social, gastronomia cidadã e 

temas correlatos; 

 Elaboração de artigo científico narrando a experiência de desenvolvimento do 

presente projeto; 

 Submissão do artigo científico supracitado; 

 Apresentação do projeto e de seus futuros resultados e desdobramentos em eventos 

dentro e fora da UFRRJ. 

 

 

10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Definir as práticas de avaliação e acompanhamento do estudante: 



 
 
 

 

Indicar a sistemática de acompanhamento e os indicadores de avaliação interna do projeto: 

a) Acompanhamento dos capacitandos: os participantes serão avaliados pelos instrutores que 

ministrarem os conteúdos de cada módulo do curso, a partir de sua desenvoltura e 

participação nas aulas. 

b) Acompanhamento do bolsista: O discente deverá realizar as seguintes atividades: I) 

estudo bibliométrico sobre os temas relativos a cada módulo do projeto / II) Relatórios 

bimestrais ressaltando pontos fortes e fracos sobre a execução do projeto. 

 

11. CRONOGRAMA 

Indicar a distribuição das atividades previstas no projeto nos 12 meses de vigência da 

bolsa, demonstrando a sua exequibilidade: 

 

Figura 1. Cronograma do projeto “Superação na Cozinha: Curso de capacitação em 

Gastronomia para pessoas em condição de vulnerabilidade social”. 

 

 

 

 



 
 
 

12. VIABILIDADE EXECUTIVA E FONTE DE FINANCIAMENTO 

 

Evidenciar a exequibilidade do projeto: Os principais elementos para o curso de capacitação 

já estão disponíveis na própria Universidade, principalmente no Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas (ICSA): espaço físico (salas de aula para ministração de conteúdos teóricos e o 

Laboratório de Alimentos para conteúdos práticos), equipamentos e utensílios de cozinha, 

equipamentos de multimída (computador, caixa de som, laser point e datashow), aventais e 

toucas para que os alunos assistam aulas práticas. Para doação de gêneros alimentícios, será 

realizada uma parceria com a Fazendinha Agroecológica da Embrapa e com o Departamento 

de Fitotecnia do Instituto de Agronomia da UFRRJ, para o fornecimento de produtos de origem 

vegetal agroecológicos (orgânicos). Para a obtenção dos demais gêneros serão pleiteadas 

doações junto a organizações da área de alimentação coletiva. 

 

Indicar como será a sua concepção e implantação: No que tange à concepção, as ideias 

centrais do projeto estão baseadas nos objetivos do mesmo, ou seja, ofertar um curso de 

capacitação gratuito para uma gastronomia cidadã. Sobre a implantação, a mesma será 

realizada tomando como base o planejamento descrito na Figura 1 do presente projeto, ou 

seja, envolvendo etapas de captação de futuros alunos e alunas, bem como de instituições 

parceiras tanto para a doação de materiais quanto para a realização de visitação técnica.  

 

Informar fontes de financiamento, se for o caso: A princípio, não haverão fontes de 

financiamentos formal (órgãos de fomento e apoio à pesquisa), somente doações para 

aquisição de insumos para a execução de conteúdos práticos do curso de capacitação. 
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