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Novo plano de trabalho do projeto 

“Superação na Cozinha: Curso de capacitação em Gastronomia para pessoas 

em condição de vulnerabilidade social” 

 

 

Período Atividades 

 

 

 

 

Março/2020 

- Criação do logotipo do projeto; 

- Desenvolvimento de artes para divulgar as ações do projeto 

para redes sociais; 

- Criação de contas nas redes sociais (Página no Facebook® e 

perfil no Instagram®); 

- Levantamento de entidades e grupos que possam contribuir 

para a captação de alunos e alunas para o curso de capacitação; 

- Divulgação da ficha de inscrição para participar do processo 

seletivo para o curso de capacitação; 

- Divulgação da ficha de inscrição para voluntários do projeto; 

- Alimentação das redes sociais do projeto; 

- Elaboração de relatório sobre as atividades executadas durante 

o mês. 

 

 

 

 

Abril/2020 

- Pré-seleção de inscritos para o projeto; 

- Criação de planilha com dados dos candidatos pré-selecionados 

no projeto; 

- Criação de planilha com dados dos instrutores (professores e 

chefs de cozinha) do projeto e seus respectivos temas de aulas; 

- Criação de planilha com dados dos discentes voluntários do 

projeto; 

- Desenvolvimento de slides para a aula inaugural do projeto; 

- Elaboração da introdução do artigo científico sobre o projeto; 

- Elaboração de relatório sobre as atividades executadas durante 

o mês. 



 
 
 

 

 

Maio/2020 

- Criação do modelo de ficha técnica de preparação culinária 

(padrão) para o projeto; 

- Realização de revisão bibliográfica sobre gastronomia social, 

gastronomia cidadã, ações extensionistas e temas correlatos; 

- Elaboração da revisão bibliográfica do artigo científico sobre o 

projeto; 

- Elaboração de relatório sobre as atividades executadas durante 

o mês. 

 

 

Junho/2020 

- Realização de contatos com empresas parceiras para 

operacionalizar as contribuições das mesmas com o projeto; 

- Realização de contatos para viabilizar novas datas para visitas 

técnicas; 

- Elaboração da metodologia do artigo científico sobre o projeto; 

- Elaboração de relatório sobre as atividades executadas durante 

o mês. 

 

 

Julho/2020 

- Organização de documentos para o processo seletivo de futuros 

alunos e alunas; 

- Levantamento de oportunidades de estágio e trabalho em 

serviços de alimentação (e empresas correlatas) não-parceiros do 

projeto; 

- Contatos com possíveis patrocinadores para o projeto; 

-  Divulgação da lista de selecionados para a capacitação; 

- Elaboração de relatório sobre as atividades executadas durante 

o mês. 

 

 

 

Agosto/2020 

- Realização das matrículas do curso de capacitação; 

- Reclassificação de inscritos que não conseguiram vagas na 

primeira chamada (caso seja necessário); 

- Divulgação de nova lista de selecionados (após possível 

reclassificação); 

- Realização das matrículas para alunos e alunas selecionados na 

reclassificação; 



 
 
 

- Levantamento de oportunidades de estágio e trabalho em 

serviços de alimentação (e empresas correlatas) não-parceiros do 

projeto; 

- Realização de contatos com instrutores visando o 

realinhamento do calendário das aulas em função da suspensão 

das atividades pela pandemia com o COVID-19; 

- Solicitação das listas de insumos a serem usadas pelos 

instrutores durante as aulas de setembro de 2020; 

- Elaboração de relatório sobre as atividades executadas durante 

o mês. 

 

 

 

 

Setembro/2020 

- Início da capacitação (aulas com encontros semanais); 

- Realização da aula inaugural do projeto em formato de ciclo de 

palestras (aberto à comunidade); 

- Organização de insumos para as aulas e visitas técnicas; 

- Realização de visitas técnicas em locais correlatos à gastronomia 

e à produção de alimentos como um todo; 

- Organização de insumos para as aulas e visitas técnicas; 

- Emissão de certificados (via E-cert UFRRJ) para os participantes 

da aula inaugural do projeto; 

- Solicitação das listas de insumos a serem usadas pelos 

instrutores durante as aulas de outubro de 2020; 

- Elaboração de relatório sobre as atividades executadas durante 

o mês. 

 

 

Outubro/2020 

- Desenvolvimento da capacitação (aulas com encontros 

semanais); 

- Organização de insumos para as aulas e visitas técnicas; 

- Realização de visitas técnicas em locais correlatos à gastronomia 

e à produção de alimentos como um todo; 

- Solicitação das listas de insumos a serem usadas pelos 

instrutores durante as aulas de novembro de 2020; 



 
 
 

- Elaboração de relatório sobre as atividades executadas durante 

o mês. 

 

 

 

Novembro/2020 

- Desenvolvimento da capacitação (aulas com encontros 

semanais); 

- Organização de insumos para as aulas e visitas técnicas; 

- Realização de visitas técnicas em locais correlatos à gastronomia 

e à produção de alimentos como um todo; 

- Criação de um questionário para pesquisa de opinião sobre o 

curso com os ministrantes e alunos/alunas; 

- Elaboração de relatório sobre as atividades executadas durante 

o mês. 

 

 

Dezembro/2020 

- Aplicação do questionário para pesquisa de opinião sobre o 

curso com os ministrantes e alunos/alunas; 

- Cerimônia de entrega de certificados de conclusão de curso aos  

formandos; 

- Elaboração dos resultados e da discussão do artigo científico 

sobre o projeto; 

- Elaboração de relatório sobre as atividades executadas durante 

o mês. 

 

 

Janeiro/2021 

- Atualização da revisão bibliográfica sobre gastronomia social, 

gastronomia cidadã, ações extensionistas e temas correlatos; 

- Levantamento de possíveis eventos científicos para 

apresentação dos resultados do projeto; 

- Elaboração dos resultados e da discussão do artigo científico 

sobre o projeto (continuação); 

- Elaboração de relatório sobre as atividades executadas durante 

o mês. 

 

Fevereiro/2021 

- Elaboração da conclusão do artigo científico sobre o projeto; 

- Elaboração do resumo do artigo; 

- Busca por periódicos extensionistas (Qualis B3 segundo 

classificação atual da Plataforma Sucupira) 



 
 
 

- Revisão final do artigo com o relato de experiência extensionista 

com o projeto; 

- Submissão do artigo supracitado; 

- Elaboração do material para a apresentação dos resultados do 

projeto em evento acadêmico; 

- Elaboração de relatório final do projeto de extensão, 

ressaltando pontos fortes e fracos sobre a execução do mesmo. 

 


