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7º
EMENTA

Hábitos alimentares Especiarias e condimentos. Introdução à história da gastronomia.
Bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Cozinha brasileira: pratos típicos regionais. Cozinha
internacional. Planejamento de eventos.
OBJETIVOS
A disciplina tem como objetivos na formação do egresso nos seguintes aspectos:
introduzir o conceito de gastronomia, compreender a relação da gastronomia com a
nutrição, Ter conhecimento em técnicas básicas de preparo de alimentos e compreender
a elaboração de pratos da cozinha brasileira e internacional. O desenvolvimento do
egresso na disciplina deve o tornar capaz de buscar sua plena atuação em uma unidade
de alimentação o aprimorando em seu conhecimento na elaboração de alimentos.
PERFIL DO EGRESSO
O nutricionista formado pela FAT terá um perfil inovador e crítico capaz de atuar na
promoção, manutenção e recuperação da saúde e prevenção de doenças, em especial a
população em que se insere, visando à segurança alimentar e nutricional de indivíduos e
coletividade, através da atenção dietética. A formação generalista, humanista, ética,
inovadora e crítica está baseada na reflexão sobre a realidade política, econômica,
social, cultural em que se insere esse profissional, comprometido e integrado com as
áreas do conhecimento da ciência da saúde e da nutrição.

CONTEÚDO PROGRAMATICO
•

•

•

•

•

Nutrição e Gastronomia
o

Significado e importância dessa relação

o

Conhecimento teórico e prático do papel da gastronomia na nutrição

Introdução a história da gastronomia
o

Conceitos sobre a gastronomia

o

História da alimentação

Preparo de alimentos
o

Alimentos naturais e processados

o

Pré-preparo e Preparo de alimentos

o

Técnicas e cocção

Culinária regional brasileira
o

Norte

o

Nordeste

o

Centro-oeste

o

Sudeste

o

Sul

Culinária internacional
o

Americana

o

Europeia

o

Asiática

o

Africana
METODOLOGIA

O conteúdo programado da disciplina será desenvolvido através de aulas expositivas,
leitura e discussão de textos, seminários, trabalhos individuais e em grupo e aulas práticas
em laboratório, de forma a abranger a relação existente em torno da Gastronomia e a
atividade do profissional Nutricionista.
AVALIAÇÃO
O instrumento de avaliação consistirá na observação contínua dos alunos observando
critérios como a presença, a pontualidade e a participação; avaliação nos momentos das
discussões em sala de aula sobre os temas selecionados; na produção de trabalhos em
grupo e individuais; nas provas teóricas discursivas e/ou objetivas; e na avaliação prática
através de relatórios das atividades feitas em laboratório. Será considerado aprovado, em
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cada unidade, o aluno que obtiver média igual ou superior a sete (7,0).
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COLEGIADO DO CURSO DE NUTRIÇÃO
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