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PROJETO DE CRIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL (FORMAÇÃO CONTINUADA) EM GESTÃO E OPERAÇÃO DE 

RESTAURANTES E SIMILARES. 

 

1. Identificação 

Dados da Instituição: Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 

CNPJ: 10.635.424/0001-86 

Endereço: Rua Joaquim Garcia, s/n 

Bairro: Centro Cidade: Camboriú CEP: 88340-055 Telefone: 2104-0800 

 

Proponente: Rossano Linassi 

Setor em que está localizado: Coordenação Geral de Ensino - CGE 

Cargo/Função: Professor EBTT Gastronomia CPF: 04498223977 SIAPE: 1812919 

Telefone celular:47 99955-3526 Telefone comercial: 47 2104-0869 

Endereço eletrônico (e-mail): rossano.linassi@ifc.edu.br 

Carga horária no curso (caso participe): 200 hs 

 

Colaboradores (Docentes e técnico-administrativos envolvidos no curso) 

Nome Cargo/Formação Unidade curricular Carga horária 
no curso 

Rossano Linassi Professor de 
Gastronomia 

1) Operação de alimentos e 
bebidas;  
2) Planejamento e 
engenharia de cardápios;  
3) Gestão de custos e 
finanças em gastronomia;  
4) Gestão estratégica e de 
processos em gastronomia. 

200hs 

 

2. Apresentação 

Apresentação do Campus:  
 
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados por meio da Lei 

nº 11.892/2008, vinculados ao Ministério da Educação, constituem um novo modelo de 
instituição de educação profissional e tecnológica que visa responder de forma eficaz às 
demandas crescentes por formação profissional, por difusão de conhecimentos científicos 
e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos locais. Presentes em todos os 
estados, os Institutos Federais contêm a reorganização da Rede Federal de Educação 
Profissional, oferecem Formação Inicial e Continuada, Ensino Médio Integrado, Pós-Médio, 
PROEJA, Cursos Superiores de Tecnologia, Bacharelado em Engenharias, Licenciaturas e 
Pós graduação.  
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O Instituto Federal Catarinense (IFC) resultou da integração das antigas Escolas 
Agrotécnicas Federais de Concórdia, Rio do Sul e Sombrio juntamente com os Colégios 
Agrícolas de Araquari e de Camboriú, até então vinculados à Universidade Federal de 
Santa Catarina. Desde então constitui-se como uma instituição de ensino superior, básica 
e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada em ofertar educação profissional 
e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. O IFC oferece cursos em sintonia 
com a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos locais, estimulando a 
pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo e o cooperativismo, e 
apoiando processos educativos que levem à geração de trabalho e renda, especialmente a 
partir de processos de autogestão. A história do IFC - Campus Camboriú (IFC-CAM) iniciou 
com o termo de acordo celebrado no dia 8 de abril de 1953, entre o Governo da União e o 
do Estado de Santa Catarina, para a instalação de uma Escola Agrotécnica no Município 
de Camboriú. No evento, realizado na Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, o 
Sr. Dr. João Cleofas de Oliveira, Ministro da Agricultura, representando o Governo da 
União, e o Sr. Dr. Marcos José Konder Reis, representando o Governo do Estado de Santa 
Catarina, deliberaram e assinaram o termo de acordo para a criação do Colégio Agrícola 
de Camboriú, tendo em vista os artigos 2º e 4º do Decreto Federal n° 22.470, de 20 de 
janeiro de 1947. Em 1953, o Colégio Agrícola de Camboriú iniciou suas atividades com o 
curso Ginasial Agrícola; em 1965, foi criado o curso Técnico em Agricultura, que em 1973 
passou a denominar-se Técnico em Agropecuária. Apesar de ser uma instituição nomeada 
como agrícola, a partir de 2000 o Colégio passou a oferecer cursos nas áreas do 
conhecimento de Informática e Meio Ambiente. Em 2003, iniciou-se o Curso Técnico em 
Transações Imobiliárias e, a partir de 2008, o curso Técnico em Turismo e Hospitalidade.  

No final de 2008, com o advento da Lei nº 11.892, de dezembro de 2008, 
transformou-se em campus do IFC. Desta forma, o antigo Colégio Agrícola de Camboriú, 
como sempre foi conhecido pela comunidade, hoje é o IFC-CAM. Atende em torno de 1700 
acadêmicos e oferece 14 cursos: 7 cursos técnicos ofertados nas modalidades integrada 
ao ensino médio e/ou subsequente (Agropecuária, Controle Ambiental, Defesa Civil, 
Informática, Hospedagem, Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias); 5 cursos 
superiores (Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Bacharel em 
Sistemas de Informação, Tecnólogo em Negócios Imobiliários e Tecnólogo em Sistemas 
para Internet) e 2 cursos de pós-graduação lato sensu, (Treinador e Instrutor de Cães-
guias e Educação). Também oferece cursos de qualificação profissional e PROEJA.  

No momento atual, o campus passa por uma fase de maior integração com a 
comunidade, consolidação e oferta de novos cursos buscando atender os arranjos 
produtivos locais e a formação de profissionais atualizados, dinâmicos e com habilidades 
voltadas ao mercado atual. Desta forma o curso de Qualificação Profissional (PPCQP) 
para Gestão e Operação de Restaurantes e Similares é o primeiro passo para verticalizar o 
ensino no eixo de Turismo, Hospitalidade e Lazer do campus Camboriú (que hoje atende 
apenas o ensino médio integrado através do curso de Hospedagem), e ainda, ajuda a 
preencher uma lacuna na área de gestão da gastronomia, no Catálogo Nacional de Cursos 
de Qualificação Profissional PRONATEC de Formação Inicial e Continuada, 4ª edição. O 
curso está focado nos mercados regionais, nos arranjos produtivos locais e na vocação 
turística e gastronômica da Costa Verde e Mar (que inclui os municípios de Balneário 
Camboriú, Itapema, Porto Belo, Itajaí, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, 
Navegantes e Penha), hoje uma das regiões turísticas mais importantes no estado de 
Santa Catarina, e que dispõe de diversos serviços de alimentação, dos mais simples até a 
alta gastronomia. Este curso de qualificação, portanto, atende a uma demanda reprimida, 
focada na gestão de negócios para a gastronomia, buscando atualizar e dar novas 
ferramentas para os trabalhadores e gestores de restaurantes e similares, através da 
formação de profissionais críticos, criativos e com uma ampla visão dos negócios de 
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alimentação.  
Nessa perspectiva, apresenta-se o Projeto Pedagógico do Curso de Qualificação 

Profissional (PPCQP) para Gestão e Operação de Restaurantes e Similares, com o intuito 
de atender a demanda regional e de cumprir com a missão do IFC-CAM, expressa no 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), de proporcionar educação profissional 
comprometida com a formação cidadã, a inclusão social e o desenvolvimento regional. 
 

3. Dados Gerais do Curso 

Nome do curso: Gestão e Operação de Restaurantes e Similares (Curso Experimental) 
Eixo tecnológico: Produção alimentícia 
Categoria: (  ) Formação inicial       ( x ) Formação continuada  
Carga horária: 200 hs (duzentas horas) 
Escolaridade mínima: Ensino médio completo 
Números de vagas (turma): 20 (vinte) 
Periodicidade das aulas: 1 turma por semestre – aulas às segundas e terças-feiras 
(presencial) 
Modalidade de oferta: ( x  ) Presencial1    (   ) Distância 
Turno: Vespertino  
Local de oferta: IFC Campus Camboriú 

 

4. Justificativa 

O projeto pedagógico do curso de qualificação profissional “Gestão e Operação de 
Restaurantes e Similares” se justifica por abrir a possibilidade para melhores condições de 
acesso ao trabalho e à geração de emprego e renda, tendo em vista as características dos 
arranjos sócio produtivos onde se situa o Câmpus Camboriú e a proximidade com a cidade 
de Balneário Camboriú, um expoente do turismo e da gastronomia, que recebe 
anualmente mais de 4 milhões de turistas nacionais e estrangeiros.  

Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), o Turismo é considerado o 
terceiro setor mais lucrativo da economia mundial. Dos US$ 3,4 trilhões gerados pelo setor, 
anualmente em todo o mundo, US$ 850 bilhões são oriundos do turismo de eventos que 
cresce a uma taxa anual de 30%, gerando demanda de hospedagem, alimentação e 
transporte. Em uma projeção sobre o turismo global, até o ano de 2020, a OMT estudou 
dados compilados de 85 países, incluindo o Brasil, e mostrou que o número de viajantes 
ao exterior saltou de 563 milhões (apurados em 1995) para 1,6 bilhões em 2019. No Brasil, 
o segmento alimentação é um dos mais importantes no setor de serviços em turismo, 
representando 2,4% do PIB.  

De acordo com o SEBRAE (2018) o segmento brasileiro de Alimentação Fora do 
Lar, também denominado de food service, é formado por restaurantes, lanchonetes, bares 
e outros agentes que oferecem refeições fora do lar e têm obtido números importantes nos 
últimos anos, com crescimento de 12,3% ao ano e faturamento de R$ 184 bilhões. O setor 
congrega, hoje, cerca de 1,5 milhão de empresas e gera 6 milhões de empregos diretos 
em todo o país. Segundo os dados da Pesquisa da Atividade Econômica Regional (PAER), 
da Fundação SEDE, em Santa Catarina, este segmento possui um quadro funcional com 
alta densidade de força de trabalho, contudo, com os menores índices de qualificação: 
cerca de 46% dos ocupados são semiqualificados. Neste sentido, percebe-se o 

                                                 
1 Até 50% das atividades do curso serão não presenciais, conforme parágrafo 4° do artigo 2° da 
Resolução nº 064/IFC/2016. 
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descompasso entre o potencial expansivo do segmento (que cresce em torno de 10% ao 
ano) e a qualificação de seus trabalhadores. Cabe ressaltar que devido à complexidade e 
a falta de experiência dos proprietários e gestores, o setor de restaurantes tem uma alta 
taxa de mortalidade, chegando a 50% em dois anos, reflexo da falta de planejamento e 
desconhecimento do setor.  

Este projeto, compatível, portanto, com as políticas, diretrizes e os objetivos do 
IFC, satisfaz, ainda, os anseios da comunidade e do poder público municipal instituído no 
que tange à melhoria entre outas, das condições higiênico-sanitárias em estabelecimentos 
produtores/manipuladores de alimentos, buscando minimizar os riscos de Doenças 
Transmitidas por Alimentos (DTA) na população, através do gerenciamento e treinamento 
adequado da mão de obra empregada. Satisfaz ainda, e principalmente, a crescente 
preocupação com o gerenciamento e operação de restaurantes e similares, uma das 
habilidades mais negligenciadas na operação de empresas do setor. A questão é que 
sucesso na gastronomia vai além do sabor, pois sem controle financeiro, não há como se 
manter uma empresa saudável. Uma boa administração do negócio faz total diferença nos 
resultados financeiros e na longevidade de restaurantes e similares. A modalidade de 
curso de qualificação profissional mostra-se como um caminho concreto para tornar o 
potencial trabalhador apto a executar habilidades práticas específicas ou qualificar o 
trabalhador que já atua na área e que desenvolveu habilidades para o exercício 
profissional de maneira empírica, a partir de sua própria experiência. 

A título de exemplo, na microrregião de Florianópolis, em 2009 foi elaborada uma 
pesquisa de mercado (que se mantém atual) pelo Instituto Federal de Santa Catarina – 
Campus Florianópolis Continente (IFSC-CFC), cujo objetivo foi identificar o perfil de 
escolaridade, qualificação técnica e intenção de qualificação dos profissionais que 
trabalham no setor de restaurantes, bares, lanchonetes, confeitarias e panificadoras. A 
amostra foi composta por 406 estabelecimentos nos quais foram aplicados 1516 
questionários. O estudo incluiu trabalhadores que desenvolviam atividades em diferentes 
níveis nos estabelecimentos, desde o operacional até a gestão. Os gestores dos 
estabelecimentos foram questionados quanto às dificuldades encontradas na gestão do 
negócio e os resultados encontrados estão demonstrados no Quadro 1. 

Dificuldades % 
Gerenciamento da produção e/ou operações 19,46% 

Gerenciamento das contas a pagar e receber 18,97% 
Recrutamento e seleção 17,24% 
Planejamento e controle de estoque 12,81% 
Custos e preço de venda 7,14% 
Atendimento ao cliente 4,19% 
Relacionamento com os trabalhadores 3,94% 
Desenvolvimento de produtos/serviços (inovação, adaptação) 3,45% 
Treinamento da equipe 3,20% 
Promoção de produtos/serviços 2,96% 
Questões jurídicas 2,71% 
Remuneração 1,23% 
Tecnologia 0,49% 
Outros 0,25% 
Não responderam 1,97% 

Quadro 1: Dificuldades na gestão apontadas pelos gestores de estabelecimentos na área de A&B  
 

No Quadro 1, observa-se que a primeira dificuldade apontada está relacionada à 
produção, isso significa que os gestores, muitas vezes, não são capacitados para 
gerenciar a produção, o que indica que demandam formação nessa área. É possível 
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destacar outras dificuldades apontadas, tais como: gerenciamento das contas a pagar e 
receber com 18,97%, seguido por recrutamento e seleção com 17,24%, planejamento e 
controle de estoque com 12,81% e custos e preço de venda com 7,14%. Nesse contexto, 
são pertinentes programas de capacitação profissional para trabalhadores, gestores e 
proprietários envolvidos com o setor de alimentação fora do lar na região de Camboriú e 
Balneário Camboriú, o que evidencia a necessidade de abertura de Cursos de qualificação 
profissional que desenvolvam competências para enfrentar às dificuldades apontadas. 
Cabe destacar que o turismo influencia fortemente a economia local, além do que, a área 
de alimentos e bebidas possui um número expressivo de estabelecimentos. Segundo 
dados do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Balneário Camboriú, o 
número aproximado de empresas na cidade, incluindo bares, lanchonetes e restaurantes é 
de mais de 2.200, sendo a sexta maior atividade econômica do município. Vale lembrar 
ainda que a abertura de novos negócios no setor, muitas vezes, é feita sem planejamento 
o que leva, em diversos casos, ao fechamento do negócio. Portanto, é necessário estudar 
o setor, bem como as ferramentas para administrar o negócio, tendo em vista a sua 
sobrevivência. Diante do exposto, o IFC-CAM, propõe o Curso de Qualificação Profissional 
em Gestão e Operação de Restaurantes e Similares, de forma a contribuir para a formação 
profissional de qualidade e adequada às necessidades do mercado local e regional. 

 

 

 

5. Objetivos do Curso 

5.1 Objetivo Geral  
 

Qualificar gestores de bares, restaurantes e similares com competência e 
habilidades para produzir, servir, planejar, empreender e gerir negócios na área de 
alimentos e bebidas com inovação e responsabilidade socioambiental.  
 
5.2 Objetivos Específicos  
 
• Desenvolver capacidades para as funções de gestor, supervisor e coordenador da 
produção e serviços de alimentos e bebidas.  
• Formar e atualizar com novas tecnologias de trabalho, gestores, supervisores e 
coordenadores em gastronomia.  
• Desenvolver as características profissionais para empreender e analisar o mercado da 
gastronomia.  
• Formar trabalhadores para o gerenciamento dos problemas e criação de soluções, 
voltados para os resultados econômicos, financeiros e de satisfação dos clientes. 
 

 

6. Público-alvo 

Trabalhadores, gestores e administradores de bares, restaurantes e similares e 
interessados em se qualificar para o gerenciamento e operação de restaurantes e similares. 
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7. Pré-requisitos e mecanismos de acesso ao curso 

Pré-requisitos:  
a) Ensino médio completo; 
b) Idade mínima de 18 anos. 
c) Ser trabalhador ou gestor de bares, restaurantes ou similares 
 
Mecanismos de acesso 
a) Realização da inscrição on-line (através do SIGAA), no período estipulado no edital; 
b) Sorteio público; 
c) Matrícula. 
 
 

8. Perfil do egresso 

O gestor e operador de restaurantes e similares concebe, planeja, gerencia e empreende 
negócios na área de alimentos e bebidas com inovação, considerando aspectos culturais, 
econômicos e socioambientais.  

 

9. Matriz Curricular 

 Componentes Curriculares Carga horária 

Presencial Atividades não 
presenciais 

1. Operação de Alimentos e Bebidas  32 h 18 h 

2. Gestão de Custos e Finanças em Gastronomia 32 h 18 h  

3. Planejamento e Engenharia de Cardápios  32 h 18 h  

4. Gestão Estratégica e de Processos em Gastronomia 32 h 18 h 

Carga horária total 128 h 64 h 

* até 50% das atividades do curso serão não presenciais 

 

10. Ementário 

Disciplina: Operação de alimentos e bebidas Carga horária: 50 hs 

Ementa:  
Apresentar princípios básicos de alimentos e bebidas, proporcionando uma ampla visão 
dos estabelecimentos suas classificações, tipologias, sistemas, equipamentos e 
procedimentos, festivais gastronômicos e panorama da profissão. Analisar a área da 
alimentação e a gerência de alimentos e bebidas, composição e organização do 
departamento, suas funções, ciclos e processos. Funções gerenciais em A&B, 
gerenciamento de serviços de restaurantes e gerenciamento de cozinha. Gastronomia 
como atrativo. Inovação em serviços de alimentação. 

Conteúdo:   
 Técnicas, Regras e Procedimentos de Alimentos e Bebidas; 
 Técnicas de preparação, montagem e apresentação de pratos; 
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 Técnicas de serviço; 
 Organização e Administração; 
 A importância do planejamento; 
 Classificação e tipologias de empresas de alimentação; 
 Gerencia de alimentos e bebidas; 
 Gerenciamento de serviços em restaurantes; 
 Gastronomia do futuro. 

Referencias: 
Básica 
SEBESS, Mariana. Técnicas de cozinha profissional. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 
2009. 
TORRE, Francisco de la. Administração hoteleira: parte II: alimentos e bebidas. São 
Paulo, SP: ROCA, 2002.  
VIERA, Elenara Viera de; CÂNDIDO, Índio. Glossário técnico: gastronômico, hoteleiro e 
turístico. 2. ed. rev. e ampl. Caxias do Sul: EDUCS, 2003.  
 
Complementar 
ANDRADE, Renato Brenol. Manual de eventos. 3. ed. ampl. Caxias do Sul: EDUCS, 
2007.  
DAVIES, Carlos Alberto. Alimentos e bebidas. 3. ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2007. 254 p. 
FREUND, Francisco Tommy. Alimentos e bebidas: uma visão gerencial. 2. ed. Rio de 
Janeiro: SENAC, 2008. 
FURTADO, Silvana Mello; TOMIMATSU, Carlos Eiji. Formação em Gastronomia: 
aprendizagem e ensino. São Paulo: Boccato, 2011. 
LE CORDON Bleu. Técnicas culinárias essenciais. São Paulo: Marco Zero, 2011. 
PLANEJAMENTO e organização de eventos. Antônio Máximo Borba; produção Patrícia 
Rezende. Viçosa: CPT, 2008. 1 vídeo disco (73 min.). (Treinamento em Hotelaria). 
THIS, Hervé. Um cientista na cozinha. 4. ed. São Paulo: Ática, 2007. 
 

 

 

Disciplina: Gestão de custos e finanças em gastronomia Carga horária: 50 hs 

Ementa: 
Planejamento e gestão financeira de unidades produtoras de refeições. Gestão estratégica 
de custos.  Classificação dos gastos.  Métodos de custeio. Estrutura   do   custo, preço   e   
resultado.   Análise   de   desempenho.   Posicionamento estratégico e gestão estratégica 
de custos. Controle financeiro. 

Conteúdo: 
 Conceitos de custos; 
 Preparando as informações para o custo; 
 Métodos de custeio; 
 Demonstrativo do Resultado do Exercício; 
 Balanço patrimonial; 
 Fluxo de caixa; 
 Gestão financeira; 
 Gerenciando e planejando o lucro; 
 Indicadores de performance. 
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Referencias: 
Básica 
CASTELLI, Geraldo. Administração hoteleira. 9. ed. rev. Caxias do Sul: EDUCS, 2001. 
TORRE, Francisco de la. Administração hoteleira: parte II: alimentos e bebidas. São 
Paulo, SP: ROCA, 2002.  
VENTURI, James Luiz. Aspectos gerenciais e conceituais dos estabelecimentos que 
servem alimentos e bebidas (A&B). Rio do Sul: Nova Era, 2008.  
 
Complementar 
BOEGER, Marcelo Assad; YAMASHITA, Ana Paula. Gestão financeira para meios de 
hospedagem: hotéis, pousadas, hotelaria hospitalar e a hospitalidade. São Paulo: Atlas, 
2006.  
BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de administração financeira. São Paulo: 
Atlas, 2010.  
BRAGA, Roberto M. M. Gestão da gastronomia: custos, formação de preços, 
gerenciamento e planejamento do lucro. 3. ed. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2012.  
COMO abrir e administrar a sua empresa: registro da empresa, registro da marca, 
organização e gestão do negócio: volume 3. 2. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: SEBRAE, 
2003. 
COMO planejar sua empresa: riscos do negócio e roteiro para o plano de negócio: 
volume 2. 2. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: SEBRAE, 2003. 
HONG, Yuh Ching; MARQUES, Fernando Mario Rodrigues; PRADO, Lucilene Silva. 
Contabilidade & finanças: para não especialistas. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2010. 
MENDES, Judas Tadeu Grassi (Org.). Finanças empresariais: como entender os 
conceitos de administração, contabilidade, taxas, fluxo de caixa, custo de capital e 
responsabilidade tributária para avaliar resultados e projetos da sua empresa. Curitiba: 
FAE - Faculdades Bom Jesus, 2002. 
SANVICENTE, Antonio Zoratto. Administração financeira. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 
VENTURI, James Luiz. Gerenciamento de bares e restaurantes. Porto Alegre: Bookman, 
2010. 
 

 

 

Disciplina:  Planejamento e engenharia de cardápios Carga horária: 50 hs 

Ementa:  
Conceitos básicos e tipologia de cardápios e menus. Racionalização no planejamento de 
cardápios e menus. Sistematização das informações pertinentes aos cardápios e menus. 
Precificação para venda. Desenvolvimento do design de cardápios. Engenharia de 
cardápios como ferramenta gerencial. 

Conteúdo: 
 Planejamento e tipos de cardápios;  
 Ficha técnica, porcionamentos, perdas e fatores de correção dos alimentos; 
 Cálculo de preços de custo e sistema de preço de venda; 
 Engenharia e design de menus como meio de venda, padronização, organização e 

planejamento; 
 Gerenciamento de cardápios. 
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Referências: 
Básica 
SILVA, Sandra Maria Chemin Seabra da; MARTINEZ, Sílvia. Cardápio: guia prático para a 
elaboração. 2. ed. São Paulo, SP: ROCA, 2008. 
VASCONCELLOS, Frederico; CAVALCANTI, Eudemar; BARBOSA, Lourdes. Menu: como 
montar um cardápio eficiente. São Paulo, SP: ROCA, 2002. 
VIERA, Elenara Viera de; CÂNDIDO, Índio. Glossário técnico: gastronômico, hoteleiro e 
turístico. 2. ed. rev. e ampl. Caxias do Sul: EDUCS, 2003. 
 
Complementar 
BRAGA, Roberto M. M. Gestão da gastronomia: custos, formação de preços, 
gerenciamento e planejamento do lucro. 3. ed. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2012.  
DAVIES, Carlos Alberto. Alimentos e bebidas. 3. ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2007. 
FREUND, Francisco Tommy. Alimentos e bebidas: uma visão gerencial. 2. ed. Rio de 
Janeiro: SENAC, 2008.  
LINASSI, Rossano; Universidade do Vale do Itajaí. Engenharia de cardápios e custeio 
baseado em atividades: uma aplicação em restaurante oriental. 2009 148 f.,[114] : 
Dissertação (mestrado) - Universidade do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, 2009 
THIS, Hervé. Um cientista na cozinha. 4. ed. São Paulo: Ática, 2007. 
 

 

 

Disciplina: Gestão estratégica e de processos em 
gastronomia 

Carga horária: 50 hs 

Ementa:  
O planejamento estratégico e a competitividade empresarial. O conceito de vantagem 
competitiva e estratégias genéricas de competição.  Os procedimentos úteis à prática 
empresarial diante das mudanças em curso no mercado e da globalização da economia. 
Inteligência Competitiva. Processos e produtividade. Recursos humanos. 

Conteúdo: 
 Introdução a gestão estratégica; 
 Criando a vantagem competitiva; 
 Mercado e concorrência; 
 Padronização de processos e serviços; 
 Processos e produtividade; 
 Gestão estratégica de recursos humanos (Posicionamento de pessoas na equipe). 

Referencias: 
Básica 
POWERS, Tom; BARROWS, Clayton W. Administração no setor de 
hospitalidade: turismo, hotelaria, restaurante. São Paulo: Atlas, 2004.  
SANTOS, Luiz Augusto Sabino; PEREIRA, Paulo Teixeira do Valle (COORD.); 
SEBRAE/SC. Gestão e estratégia empresarial. Florianópolis: SEBRAE, 2005.  
TAVARES, Mauro Calixta. Gestão estratégica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
Complementar 
CARRETEIRO, Ronald P. Inovação tecnológica: como garantir a modernidade do 
negócio. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
CARVALHO, Antonio Vieira de; NASCIMENTO, Luiz Paulo do. Administração de 
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recursos humanos. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.  
COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira; CANUTO, Simone Aparecida. Administração com 
qualidade: conhecimentos necessários para a gestão moderna. São Paulo: Blucher, 2012. 
COMO administrar pequenas empresas. Coordenação técnica Hélvio Tadeu Cury 
Prazeres; produção Maria Schettini. Viçosa: CPT, 2007. 1 vídeo-disco (75 min.). 
GIACAGLIA, Maria Cecília. Gestão estratégica de eventos: teoria, prática, casos, 
atividades. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
PORTER, Michael E. Estratégia competitiva. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; Campus, 
2004. 
RAMAL, Silvina. Como transformar seu talento em um negócio de sucesso: gestão de 
negócios para pequenos empreendimentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

 

 

11. Procedimentos didático-metodológicos 

As aulas serão desenvolvidas na modalidade presencial, podendo adotar 
processos não presenciais para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos em até 50% 
do curso, conforme art. 2º, parágrafo 4º, da Resolução nº 064/CONSUPER/2016.  

O cursista será sujeito ativo de sua própria aprendizagem, definindo 
criteriosamente suas experiências e o que precisa realizar para aprender e imprimir sentido 
à sua formação, exercitando habilidades e a capacidade de pensar por si mesmo. As 
estratégias de ensino-aprendizagem devem contemplar as mais diversas possibilidades. O 
conteúdo será ministrado de forma dialogada, aproximando teoria e prática, através de: 
Aulas expositivas dialogadas; Estudo de Casos; Resolução de problemas; Círculo de 
Estudo; Estudos dirigidos individuais e em Grupo; Dinâmicas em Grupo; entre outras. 
 
11.1 Atividades a distância  

As atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão 
desenvolvidas através do SIGAA que possibilita a interação direta com os educandos com 
espaços para postagem, através de atividades a distância supervisionadas pelo docente. 

Justifica-se a utilização do AVA visto primeiramente tratar-se de um público que 
interage de maneira continua com seu ambiente de trabalho, dificultando a presença em 
mais um dia no campus. Também justifica-se pela utilização cada vez mais frequente do 
ambiente virtual como complemento das atividades presenciais através de textos de apoio, 
artigos, vídeos, atividades, trabalhos e pesquisas que auxiliem o acadêmico a 
complementar seus estudos e compreender melhor o mercado de trabalho em que está 
inserido, desta forma, aumentando a quantidade de horas de cada disciplina e 
proporcionando ao estudante maior conhecimento prévio e atividades que reforcem os 
conceitos apreendidos em sala de aula. 

Referente a estrutura para estas atividades, o educando poderá utilizar de seus 
computadores ou utilizar a biblioteca do campus que além do material bibliográfico conta 
com diversas maquinas com acesso à internet. 
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12. Instrumentos de Avaliação 

A avaliação possibilita a identificação das diferentes formas de apropriação dos 
conceitos científicos elaborados pelos acadêmicos, seus avanços e dificuldades na 
aprendizagem, além de possibilitar uma ação imediata e mais efetiva do professor, como 
mediador, recuperando os conhecimentos necessários de maneira mais significativa.  

Cabe ao professor fazer todos os registros e anotações referentes às avaliações, 
que servirão para orientá-lo em relação aos outros elementos necessários para o avanço 
do processo ensino-aprendizagem.  

Dentre os diversos instrumentos de avaliação a serem utilizados pode-se citar: 
atividades escritas, atividades práticas, exposição oral, produção textual, portfólios, 
desenho, entre outros. Ressalta-se a importância de serem estabelecidos os critérios da 
avaliação relacionando os objetivos da avaliação, o instrumento utilizado e os critérios 
estabelecidos para contemplar a proposta curricular. 

Considera-se a avaliação como um processo contínuo e cumulativo. Nesse 
processo, são assumidas as funções diagnóstica, formativa e somativa de forma integrada 
ao processo de ensino e aprendizagem, as quais devem ser utilizadas como princípios 
orientadores para a tomada de consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades 
dos estudantes. Igualmente, deve funcionar como instrumento colaborador na verificação 
da aprendizagem. A proposta pedagógica do curso de qualificação prevê atividades 
avaliativas que funcionem como instrumentos colaboradores na verificação da 
aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos:  

• Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa;  
• Inclusão de atividades contextualizadas;  
• Manutenção de diálogo permanente com o acadêmico; 
• Definição de conhecimentos significativos;  
• Divulgação dos critérios a serem adotados na avaliação; 
• Exigência dos mesmos critérios de avaliação para todos os acadêmicos;  
• Divulgação dos resultados do processo avaliativo a cada educando avaliado; 
• Importância conferida às aptidões dos acadêmicos, aos seus conhecimentos 
prévios e ao domínio atual dos conhecimentos que contribuam para a construção 
do perfil do futuro egresso. 
• Possibilidade de estudos de recuperação, paralela às atividades regulares, para 
os casos de baixo rendimento escolar. 

 

13. Condições para Aprovação/Certificação 

Será considerado aprovado o estudante que obtiver média do período letivo igual ou 
superior a 6,0 (seis) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do 
total da carga horária de cada disciplina. 

 

14. Certificação 

Para os concluintes do curso será fornecido certificado de Qualificação Profissional para 
Gestão e Operação de Restaurantes e Similares, provido pelo registro acadêmico da 
instituição. 
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15. Cronograma 

Item Atividade 
2018 2019 

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 
Portaria e 
elaboração do 
projeto 

X           

2 
Submissão ao 
comitê de ensino 

 X X          

3 
Encaminhamento 
a PROEN 

    X         

4 
Lançamento do 
edital 

      X      

5 Inscrições       X       

6 Matricula         X     

7 
Início das 
atividades 

      X     

8 
Período de 
atividades/ aulas 

      X  X  X  X  X  

9 
Avaliações finais 
e conclusão do 
curso 

          X 

 

 

16. Infraestrutura física e equipamentos 

Serão utilizadas as salas de aulas, laboratório de cozinha2 e equipamentos (retroprojetor 
ou similar) do IFC-Campus Camboriú. O quadro 2 apresenta de forma geral a infraestrutura 
física disponível no Campus, incluindo a biblioteca que pode ser utilizada pelos educandos 
como espaço para as atividades a distância propostas em cada disciplina. 
 

Nº de 
ambientes 

Tipo de ambiente Área Período de funcionamento 

01 
Biblioteca com livros e 

computadores com acesso a 
internet 

600 m² 
Segundas a sextas-feiras das 
7h30min às 22h30min e aos 

sábados das 8h às 12h. 

01 Cantina durante todo o período 300 m² 
Segundas a sextas-feiras das 

7h30min às 22h30min 

01 
Coordenação de registros 

escolares 
70 m² 

Segundas a sextas-feiras das 
7h30min às 22h30min 

02 
Laboratório de prática em 

informática 
160 m² 

Segundas a sextas-feiras das 
7h30min às 22h30min 

06 Sala multimídia 160 m² 
Segundas a sextas-feiras das 

7h30min às 22h30min 

02 Auditório para palestras e eventos 450 m² 
Segundas a sextas-feiras das 

7h30min às 22h30min 

06 Salas de aula 480 m² 
Segundas a sextas-feiras das 

7h30min às 22h30min 
Quadro 2: Relação da infraestrutura disponível no Campus. 

 

 

                                                 
2 Assim que for liberado e aprovado o espaço do atual refeitório e adequado as necessidades 
pedagógicas do curso. 
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