
 

DE 

 

 

O Coordenador José Filipe Tavares

Gastronomia da Faculdade Uninassau

desta IES, resolve: 

 

Art.1º. Abrir as inscrições par

Sabores em parceria com a TV Manaíra, 

entre os 14/08/2017 e 22/08/2017 nesta Instituição de ensino.

 

Art.2º. O Processo de Seleção dos 

dissertativa (redação) com no mínimo 30 linhas sobre um tema relacionado à 

Gastronomia. A prova será realizada no dia 10 de agosto de 2017 no laboratório de sala 

bar, localizado no 10º andar, no horário das 17h

 

§ 1 Poderão participar do processo de seleção aos alunos dos períodos 

§ 2 Serão selecionados apenas 21 alunos

§ 3 – A divulgação do resultado ocorrerá no dia 12/08/2017 às 09h no blog do curso (link 

no portal do aluno). 

§ 4 – Os alunos aprovados deverão comparecer a reunião com a Coordenação do 

em data divulgada posteriormente, onde todas as instruções serão passadas. Os alunos 

selecionados serão gravados pela emissora em quatro etapas: 

1) Diálogo sobre cardápio; 

2) Compra dos insumos; 

3) Mise em place; 

4) Dia do evento; 

 

Art. 3º - O projeto consiste em realizar um jantar do tipo a La carte para 70 convidados no 

dia 22/08/2017, a partir das 19h30 no hall do auditório, localizado na cobertura
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José Filipe Tavares do Curso Superior de

Uninassau, Unidade João Pessoa, no uso de suas atribuições

ra o processo seletivo de alunos para o Projeto 

Sabores em parceria com a TV Manaíra, afiliada à Rede Bandeirantes

entre os 14/08/2017 e 22/08/2017 nesta Instituição de ensino. 

O Processo de Seleção dos alunos será realizado por meio 

dissertativa (redação) com no mínimo 30 linhas sobre um tema relacionado à 

Gastronomia. A prova será realizada no dia 10 de agosto de 2017 no laboratório de sala 

bar, localizado no 10º andar, no horário das 17h. 

§ 1 Poderão participar do processo de seleção aos alunos dos períodos 

§ 2 Serão selecionados apenas 21 alunos. 

A divulgação do resultado ocorrerá no dia 12/08/2017 às 09h no blog do curso (link 

Os alunos aprovados deverão comparecer a reunião com a Coordenação do 

em data divulgada posteriormente, onde todas as instruções serão passadas. Os alunos 

selecionados serão gravados pela emissora em quatro etapas:  

consiste em realizar um jantar do tipo a La carte para 70 convidados no 

dia 22/08/2017, a partir das 19h30 no hall do auditório, localizado na cobertura
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e Tecnologia em 

no uso de suas atribuições, 

alunos para o Projeto Manaíra 

eirantes, que se realizará 

por meio de uma prova 

dissertativa (redação) com no mínimo 30 linhas sobre um tema relacionado à 

Gastronomia. A prova será realizada no dia 10 de agosto de 2017 no laboratório de sala e 

§ 1 Poderão participar do processo de seleção aos alunos dos períodos 2 e 4. 

A divulgação do resultado ocorrerá no dia 12/08/2017 às 09h no blog do curso (link 

Os alunos aprovados deverão comparecer a reunião com a Coordenação do curso 

em data divulgada posteriormente, onde todas as instruções serão passadas. Os alunos 

consiste em realizar um jantar do tipo a La carte para 70 convidados no 

dia 22/08/2017, a partir das 19h30 no hall do auditório, localizado na cobertura. 



 

DE 

 

Art. 4º. Os alunos aprovados serão divididos em 3 praças (entrada, prato principal e 

sobremesa) onde serão responsáveis pelo execução e apresentação do seu prato. A 

equipe que cada aluno irá ficará será definido através de sorteio.

 

Art.5º. A participação do evento terá uma 

participação e outras premiações simbólicas.
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aprovados serão divididos em 3 praças (entrada, prato principal e 

sobremesa) onde serão responsáveis pelo execução e apresentação do seu prato. A 

equipe que cada aluno irá ficará será definido através de sorteio. 

A participação do evento terá uma carga horária de 20h, além de certificado de 

participação e outras premiações simbólicas. 

João Pessoa, 
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aprovados serão divididos em 3 praças (entrada, prato principal e 

sobremesa) onde serão responsáveis pelo execução e apresentação do seu prato. A 

carga horária de 20h, além de certificado de 

João Pessoa, 04/08/2017. 


