FACULDADE UNINASSAU JOÃO PESSOA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA
EDITAL PARA PROJETO INTERDISCIPLINAR DO 2º PERÍODO

A Coordenação do CST em Gastronomia, unidade João Pessoa, no uso
de suas atribuições, resolve lançar o edital do Projeto Interdisciplinar do 2º
Período, semestre 2017.2:
1. O projeto tem como objetivo integrar as disciplinas com carga horárias
prática para atribuição de parte da segunda avaliação do atual semestre.
As disciplinas são: Cozinha Fria, Cozinha Francesa, Cozinha Italiana,
Chocolateria e Serviço de Sala e Bar;
2. O evento acontecerá no dia 17/11/2017, a partir das 18h;
3. O cardápio a ser apresentado deve unir técnicas das disciplinas
descriminadas acima, exceto a disciplina de serviço de sala e bar;
4. A turma será dividida em grupos de 5 alunos cada um;
5. Cada grupo terá no máximo 25 minutos para fazer toda a apresentação
do cardápio, que será composto de entrada, prato principal e
sobremesa;
6. Cada grupo deverá fazer três pratos (de cada serviço) para os
professores julgarem e darem o retorno logo em seguida;
7. Não será permitido usar as mesmas receitas vistas nas aulas práticas
durante o semestre;
8. É necessário entregar uma semana antes do dia marcado da
apresentação, todas as fichas técnicas do que será apresentado.
9. É obrigatório a indicação de um tipo de coquetel para harmonizar com o
prato principal;
10. A cozinha para o preparo estará disponível no dia, a partir das 14h para
a finalização e/ou preparo dos pratos;
11. Os alunos serão avaliados em diversos itens como, apresentação,
sabor, contextualização, desperdício, higiene, entre outros;
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12. O sorteio dos grupos para saber a ordem das apresentações será
realizado no final de setembro e será divulgado no quadro de avisos na
sala da turma;

João Pessoa, 04 de setembro de 2017.

Atenciosamente,
José Filipe Tavares
Mat: 030102374
Coordenador de Gastronomia

