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bem-vindo

A PUCRS
A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul é considerada uma
das melhores universidades da América Latina.
Seu campus é reconhecido mundialmente por espaços como o Tecnopuc,
parque tecnológico que abriga 120 organizações e mais de 6,3 mil postos
de trabalho, o Museu de Ciências e Tecnologia, o Instituto do Cérebro, entre
outras estruturas que compõem um ecossistema acadêmico e profissional,
com linhas completas de formação em nível de Graduação, Pós-graduação
Lato Sensu (Especialização e MBA) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado).
A Escola de Ciências da Saúde da PUCRS foi criada com a finalidade de
aproximar diferentes saberes na área da Saúde, oportunizando maior
interação e conhecimento. Ela resulta da união de dez cursos de
Graduação (Biomedicina, Educação Física – Bacharelado e Licenciatura,
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Nutrição, Odontologia e
Psicologia) e dos Programas de Pós-Graduação em Biotecnologia
Farmacêutica, Odontologia e Psicologia. O primeiro curso foi criado em
1953. A Pós-graduação em Gastronomia e Cozinha Autoral é resultado de
décadas de história e aperfeiçoamento da PUCRS e sua Escola de Ciências
da Saúde.

Biblioteca Central, a mais moderna da América Latina.

Campus, considerado um dos melhores do Brasil.
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O UOL EdTech
O UOL EdTech é o parceiro tecnológico da PUCRS. Isso significa que a
PUCRS é a responsável acadêmica pelos cursos, ou seja, cria, cadastra e
reconhece as pós-graduações no MEC, além de realizar toda a gestão
acadêmica. As aulas acontecem no campus da Universidade, com
certificado de pós-graduação (especialização) da própria PUCRS.
Por sua vez, o UOL EdTech se responsabiliza pelos aspectos tecnológicos
dos cursos, como gravação, edição, disponibilização via internet,
plataforma, site de matrículas e todos os demais elementos que podem
contribuir para tornar o curso mais atrativo e prático.
A palavra EdTech é um termo em inglês que significa tecnologia para
educação. O UOL EdTech é a maior empresa do ramo no Brasil, e uma das
mais consolidadas do mundo. Faz parte do UOL, maior referência do país
em conteúdo, produtos e serviços de internet. A união entre a solidez
acadêmica da PUCRS e a expertise do UOL em tecnologia, mídias e
conteúdo, torna esta pós-graduação uma iniciativa de excelência,
garantida por dois gigantes em suas áreas de atuação.

A maior empresa de EdTech do Brasil, composta por 6 empresas, líderes em seus segmentos.
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Por que escolher o PUCRS Online
1. GRANDES PROFISSIONAIS DA ÁREA
Tenha aula com profissionais reconhecidos no mercado, grandes chefs com
ideias inovadoras e disruptivas.

2. LIBERDADE
Assista às aulas e acompanhe todos os conteúdos de onde e quando quiser - e
conte

com

o

apoio

da

PUCRS

em

todos

esses

momentos.

Se você for aluno presencial, também terá acesso ao material disponível na
plataforma online do curso.

3. AULAS ONLINE IGUAIS ÀS PRESENCIAIS
Os cursos do PUCRS Online são gravados em alta resolução e disponibilizados
em uma plataforma moderna e intuitiva, em vídeos de alta qualidade e material
de apoio leve e atrativo.

4. UMA DAS MELHORES UNIVERSIDADES
A PUCRS é considerada a Melhor Universidade Privada no Brasil (Ranking Folha),
e uma das melhores da América Latina (Ranking Times Higher Education). Além
disso, seus cursos estão entre os Melhores programas de Pós-graduação do Brasil
(Ranking Capes).
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O que os alunos dizem
Luiz Armando Pinheiro
de Recife, aluno da Pós-Graduação em Finanças, Investimentos e
Banking
“Sou aluno desde o início de 2017 e a experiência tem sido fantástica.
O conteúdo das aulas é excelente, o material de apoio muito
organizado, as aulas são disponibilizadas com mapa de horários
precisando o momento quando cada assunto é tratado nos vídeos. O
atendimento da PUCRS é excelente e estão de parabéns pelo serviço.”

Silvia Rehn
do Rio de Janeiro, aluna do MBA em Gestão, Empreendedorismo e
Marketing
“Fazer este MBA foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha
vida. Cada vez fico mais feliz por ter me inscrito. Um divisor de águas.
Uma seleção de conhecimento extremamente importante de uma
forma enxuta e rápida. #Amandoprofundamente.”
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O que os alunos dizem
Daiane Polo
de Cuiabá, aluna da Pós-Graduação em Finanças, Investimentos e
Banking
“Tenho que parabenizar a PUC pela iniciativa de trazer grandes
professores para as aulas. Quando me inscrevi na pós, o que mais me
atraiu foi o quadro de professores. Hoje vejo que o que estas aulas
estão agregando é bem superior ao quadro de professores. Em todas
as aulas que assisti até agora aprendi algo de muito importante, que
está me ajudando no desenvolvimento da minha carreira profissional.
Parabéns aos idealizadores desta pós-graduação. Excelente!!”

William Avancini
de São Paulo, aluno do MBA em Gestão, Empreendedorismo e
Marketing
“Nunca imaginei tamanha produtividade no ensino EAD. Consigo
acompanhar as aulas, pausar o professor quando fala de um assunto
que desconheço, ler sobre o assunto, absorver o conceito, retornar e
continuar a aula. Posso parar para ir ao banheiro, tomar café e
retornar sem que eu perca a linha de raciocínio, o que é impossível
em uma aula presencial! Posso assistir aulas no conforto de minha
casa, no meu sofá ou mesmo à beira da piscina (...) Parabéns PUCRS!
Parabéns UOL EdTech!”

METODOLOGIA
DAS AULAS

5 Passos para obtenção de um certificado de pós-graduação da
Melhor Universidade Privada do Brasil, com professores renomados,
e reconhecido pelo MEC.

1º

Aulas em vídeo com
qualidade de cinema,
gravadas direto da
aula presencial.
O aluno se sente na
sala de aula.

2º

Materiais de apoio em
formato digital que
podem ser salvos e, se
o aluno desejar,
disponíveis para
impressão.

3º

Avaliações online.

4º

Prova online de
fim de curso.

5º

TCC prático, sem
banca.

Certificado de Pós-Graduado
em Gastronomia e Cozinha
Autoral.

1° e 2° encontro com
Professor Convidado
(8 horas-aula)

Conheça a
metodologia

3° encontro com
Professor PUCRS
(4 horas-aula)

Livros digitais gratuitos, cases de estudo, fundamentos e
exercícios. O aluno também pode interagir com
professores PUCRS e colegas.

Avaliações que validam o conhecimento obtido em cada
disciplina, do conforto de onde você quiser, sem a necessidade de
ir a polo presencial.

Ao fim do curso, o aluno realiza uma prova integradora online,
que conecta os conhecimentos de todas as disciplinas.

O aluno desenvolve um projeto prático na área de sua escolha,
acompanhado de forma online por um orientador da PUCRS.

• Reconhecido pelo MEC, constando os nomes dos professores
renomados do curso.
• Com o selo da PUCRS, melhor Universidade Privada do Brasil
segundo o Ranking Folha e que possui os melhores
programas de pós-graduação segundo o ranking CAPES/MEC.

A divisão de encontros entre professor convidado e professor PUCRS é estimada. Via de regra, o convidado tem dois encontros e o professor
PUCRS, um encontro. Pode haver casos onde essa proporção se inverte, e casos onde existem mais de um professor convidado e mais de um
professor PUCRS. As horas de duração também são estimadas, podendo durar mais ou menos, de acordo com o conteúdo e andamento da aula.
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Para cada disciplina, uma dupla
de professores
São 19 disciplinas ministradas por uma dupla de professores. As duplas são
formadas por um professor da PUCRS, responsável pela parte acadêmica,
como programação de conteúdo, avaliações e materiais complementares; e
um professor convidado, escolhido especialmente por ser um dos maiores
especialistas do Brasil e do mundo dentro do conteúdo da disciplina.
Cada disciplina tem três encontros, entre os quais, em média, dois são
ministrados pelo professor convidado.
O resultado disso é que você tem uma formação com solidez acadêmica e, ao
mesmo tempo, aplicada à realidade e exposta por professores convidados que
estão entre os maiores chefs e especialistas do Brasil e do mundo.

EXEMPLO
Disciplina: A Nova Cozinha Brasileira

Professor Convidado:
Chef Alex Atala

Professor da PUCRS:
Rodrigo Bellora
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Bases do Curso
...PROFESSORES CONVIDADOS...
Chef Massimo Bottura, Chef Alex Atala, Chef Olivier Anquier, Chef Claude
Troisgros, Chef Érick Jacquin, Chef Tsuyoshi Murakami, Chef Felipe Bronze,
Chef Júnior Durski, Chef Helena Rizzo, Arri Coser, Diego Fabris, Bela Gil, Chef
Thiago Castanho, Carolina Oda, Chef Fábio Barbosa, Dani Noce, Chef Carlos
Kristensen e Chef Eduardo Natalício.

...METODOLOGIA...
Todas as aulas acontecem dentro de uma cozinha, ou seja, os chefs e
professores convidados expõem as essências de seu conhecimento por
meio de atividades práticas. As aulas de cada disciplina são realizadas
sempre por uma dupla de professores. Um é profissional, referência no
mercado (professor convidado) e o outro um professor da PUCRS,
responsável acadêmico pelas avaliações e materiais complementares. Cada
disciplina tem três encontros, sendo dois ministrados pelo professor
convidado. São 19 disciplinas no total, que aliam conhecimento técnico e de
empreendedorismo, sempre aplicados à Gastronomia e Cozinha Autoral.

...FORMAÇÃO EM UM ANO...
O curso tem duração de 12 meses, sendo nove meses para cursar as
disciplinas e três meses para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). É
possível pedir a prorrogação de prazo para realização do TCC por mais
três meses. A carga horária é de 363 horas.
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Bases do Curso
...TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) NA MODALIDADE ONLINE
A última disciplina do curso é Projeto Gastronômico. A partir dela, o aluno tem
três meses para elaborar um novo projeto, receita, serviço ou produto
relacionado à gastronomia e cozinha autoral. Para isso, a disciplina de Projeto
Gastronômico oferece ferramentas para desenvolvimento de projetos
gastronômicos, como um novo restaurante, um novo produto ou serviço
gastronômico, uma nova cozinha autoral, entre outras possibilidades.

...MODALIDADES...
Além da modalidade presencial, realizada em Porto Alegre, o curso também
está disponível na modalidade online para todo o Brasil.

...MODALIDADE ONLINE...
Essa modalidade tem exatamente o mesmo conteúdo da versão presencial.
A equipe da PUCRS realiza a cobertura audiovisual dos encontros
presenciais e edita os vídeos com alta qualidade, dando destaque aos
professores convidados enquanto interagem com a turma.
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Bases do Curso
...CONFORTO E ACESSIBILIDADE...
A proposta é que o aluno tenha, do conforto do seu PC, a experiência da
sala de aula. Além disso, a turma online recebe materiais
complementares e realiza avaliações para cada disciplina dentro da
plataforma de ensino.

...PROVA FINAL...
Ao fim do curso, os alunos da modalidade online realizam uma prova à
distância, validando os conhecimentos adquiridos ao longo de todo o
curso.

COMO
CURSAR?
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Você escolhe uma, entre duas
opções

100% ONLINE

A turma online é uma ótima solução para quem deseja ter os mesmos
benefícios da turma presencial, de forma mais confortável e acessível. A
plataforma virtual proporciona a mesma experiência e qualidade do curso
presencial. A equipe da PUCRS filma com qualidade de cinema as aulas da
modalidade presencial, otimiza o material gravado e o disponibiliza para a
turma online.
Você assistirá às aulas presenciais como se estivesse lá. Além disso, esse
conteúdo é mesclado com materiais complementares para estudo, o que
torna sua experiência ainda mais enriquecedora. Há ainda um fórum online
no qual os alunos podem fazer perguntas aos professores, além de
compartilhar conhecimento e ideias com os colegas.

PRESENCIAL

As aulas da turma presencial acontecem em Porto Alegre/RS, com uma
média de seis encontros por mês. As vagas são limitadas para alunos
selecionados que desejam e podem estar presente fisicamente nas aulas,
assistindo a grandes nomes da gastronomia no Brasil no mundo.

18
modalidades

Características dos cursos
Presencial e Online

=

…………CERTIFICAÇÃO…..

A Certificação é a mesma, tanto para a modalidade presencial como para a online.

…………CONTEÚDO…..

Os alunos do curso online têm acesso ao mesmo conteúdo e metodologia
disponibilizados aos alunos do curso presencial - inclusive às aulas, que acontecem
presencialmente e são filmadas em alta qualidade.

…………ACESSO…..

A única diferença entre as modalidades é que o aluno online acompanhará o
conteúdo exclusivamente por meio dos materiais disponíveis na plataforma digital,
incluindo vídeos, leituras, exercícios e avaliações.

CONHEÇA
O CURSO
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Pós-graduação em
Gastronomia e Cozinha Autoral
O curso tem como objetivo oferecer uma sólida fundamentação técnica com
foco inovador, aliada à arte e cultura da gastronomia; Atualização para
profissionais de excelência a partir dos conhecimentos das tendências na área
da gastronomia; Fornecer noções de empreendedorismo para que o
profissional seja capaz de atuar em seu ambiente de trabalho, considerando os
aspectos financeiros, administrativos e organizacionais de um negócio na área;
Instrumentalizar o estudante para a compreensão da importância da
tecnologia e segurança dos alimentos na atuação profissional; Formação de
indivíduos que buscam a gastronomia e cozinha autoral como atividade
secundária ou hobby, e que tenham o desejo de evoluir seu conhecimento na
área.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

CARGA HORÁRIA

Duração mínima de 12 meses:
9 meses de disciplinas + 3 meses de TCC

363 horas de aulas

MATRÍCULE-SE
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Chef Massimo Bottura

Chef Claude Troisgros

Chef Érick Jacquin

Proprietário do melhor restaurante do
mundo, com 3 estrelas Michelin

Apresentador do "Que Marravilha!"

Jurado do MasterChef Brasil

...Disciplina:...

...Disciplina:...

...Disciplina:...

Bravo: sabores da cozinha italiana

Liderança e competitividade no

Cuisine classique: a cozinha francesa

mercado gastronômico

Chef Alex Atala

Chef Olivier Anquier

Chef Helena Rizzo

Proprietário do D.O.M., com 2 estrelas
Michelin

Apresentador do "Diário de Olivier"

Proprietária do Maní, eleita em 2014 a
melhor Chef do mundo

...Disciplina:...

...Disciplina:...

...Disciplina:...

A nova cozinha brasileira

A riqueza da cozinha mediterrânea

Vegetais: técnica, inovação e
segurança

Dani Noce

Chef Tsuyoshi Murakami

Chef Júnior Durski

Apresentadora do canal Danielle Noce

Melhor Chef e sushiman da América Latina

Fundador da rede de restaurantes Madero

...Disciplina:...

...Disciplina:...

...Disciplina:...

Além do paladar: cozinha emocional e
criativa

Velho mundo: descobrindo a cozinha
oriental

Linha de produtos em gastronomia
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Bela Gil

Chef Felipe Bronze

Arri Coser

Apresentadora e Chef de Cozinha Natural

Mentor do "The Taste Brasil" e mago da
cozinha

Proprietário do NB Steak e fundador do
Fogo de Chão

...Disciplina:...

...Disciplina:...

...Disciplina:...

Olhar da gastronomia saudável

Cozinhas e experiências sensoriais

Empreendedorismo criativo na
gastronomia

Diego Fabris

Carolina Oda

Chef Carlos Kristensen

Cofundador do Destemperados

Sommelière

Melhor chefe de Porto Alegre

...Disciplina:...

...Disciplina:...

...Disciplina:...

Mídia e Gastronomia

Bebidas: técnica e inovação

Empreendedorismo e
desenvolvimento de produtos
regionais

Chef Thiago Castanho

Chef Fábio Barbosa

Chef Eduardo Natalício

Chef e apresentador do "Cozinheiros em
Ação"

Chef executivo regional LATAM no GRSA

Fundador e proprietário do premiado
Boteco Natalício

...Disciplina:...

...Disciplina:...

...Disciplina:...

Pescados e frutos do mar: técnica,
inovação e segurança

A revolução da cozinha peruana

Carnes: técnica, inovação e segurança
e Projeto gastronômico
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PROFESSORES PUCRS

Doutor Eduardo Cesar Tondo
Doutora Gabriela Cardozo Ferreira
Especialista Juliana Noal
Mestre Marcelo Vargas Fraga
Mestre Marianna Pozzatti
Doutora Rochele de Quadros Rodrigues
Mestre Rodolfo Meyer
Doutora Rosane Palacci Santos
Mestre Elis Regina Alfama
Chef Rodrigo Bellora
Especialista Roger Scherer Klafke
Mestre Renata Bender
Chef Daniel Menezes

PLANO DE
DISCIPLINAS
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Estrutura de assuntos abordados
TÉCNICA, INOVAÇÃO E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS
- Vegetais: técnica, inovação e segurança
- Carnes: técnica, inovação e segurança
- Pescados e frutos do mar: técnica, inovação e segurança
- Bebidas: técnica e inovação

COZINHA AUTORAL E CULTURA CULINÁRIA
- A nova cozinha brasileira
- Bravo: sabores da cozinha italiana
- Cuisine classique: a cozinha francesa
- Cozinhas e experiências sensoriais
- Olhar da gastronomia saudável
- Velho mundo: descobrindo a cozinha oriental
- Além do paladar: cozinha emocional e criativa
- A riqueza da cozinha mediterrânea
- A revolução da cozinha peruana
EMPREENDEDORISMO NA GASTRONOMIA
- Empreendedorismo e desenvolvimento de produtos regionais
- Liderança e competitividade no mercado gastronômico
- Mídia e gastronomia
- Empreendedorismo criativo na gastronomia
- Linha de produtos em gastronomia
- Projeto gastronômico
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DISCIPLINA

VEGETAIS: TÉCNICA, INOVAÇÃO E
SEGURANÇA
EMENTA
Estudo teórico-prático de técnica, inovação e segurança dos alimentos na
cadeia produtiva vegetais.
PROFESSORA CONVIDADA
…CHEF HELENA RIZZO…
Eleita em 2014 a melhor Chef do mundo pela Revista Restaurant. Ganhou
destaque ao trabalhar no extinto restaurante Roanne, de Claude Troisgros.
Fez estágios em várias cozinhas da Itália e Espanha. No Brasil, abriu o
restaurante Maní, tendo a também modelo e apresentadora Fernanda Lima
como sócia. O restaurante já foi premiado como o 36º melhor restaurante
do mundo. Atualmente aceitou participar da bancada do The Taste Brasil,
junto com Felipe Bronze, André Mifano e Claude Troisgros.

PROFESSOR PUCRS
…EDUARDO CÉSAR TONDO
Professor Titular do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos
(ICTA/UFRGS), onde ministra as Disciplinas de Microbiologia de Alimentos e
Controle de Qualidade em Indústrias de Alimentos. Mestre em
Microbiologia Agrícola e do Ambiente e Doutor em Ciências (UFRGS), com
Tese em Microbiologia de Alimentos e APPCC. Tem estágios e
aperfeiçoamentos profissionais na Università Degli Studi di Sassari (Itália),
Norvegian Veterinarian Institute (Noruega) e Department of Food Safety
and Food Quality of Ghent University (Bélgica). Membro do CODEX
ALIMENTARIUS no comitê Food Hygiene - Brazil. Foi Vice-Diretor e
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de
Alimentos (PPGCTA/UFRGS). Foi representante brasileiro do Projeto
VEG-I-TRADE da Comunidade Europeia de 2010 a 2014. Foi Professor
palestrante do International Training Program on Food Safety Quality
Assurance System and Risk Analysis, Promovido pela Ghent University,
Bélgica. É líder do Grupo de Pesquisa Microbiologia de Alimentos no CNPq,
Editor Associado da Brazilian Journal of Microbiology, Coordenador do
Brazil Regional Office do Journal of Infection in Developing Countries
(JIDG). É Professor e Orientador de Pós-Graduação em nível de Mestrado,
Doutorado e Pós-Doutorado.
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DISCIPLINA

CARNES: TÉCNICA, INOVAÇÃO E SEGURANÇA
EMENTA
Estudo teórico-prático de técnica, inovação e segurança dos alimentos na cadeia produtiva
carne bovina, suína, ovina e aves.

PROFESSOR CONVIDADO
…CHEF EDUARDO NATALÍCIO…
Eduardo Natalício é pernambucano, radicado em Porto Alegre há 15 anos. Formado pelo
curso de Gastronomia do Senac–RS, Fundador e Chef do premiado Boteco Natalício,
pioneiro no conceito de boteco em terras gaúchas e premiado diversas vezes pelo
Comer & Beber da Revista Veja e vencedor do Concurso Boteco Bohemia. Foi também
agraciado com a Medalha de Honra ao Mérito de Porto Alegre e homenageado pela
Escola de Samba União da Vila do IAPI - “De Porto a Porto, um sonho aconteceu,
Natalício uma Receita de Sucesso”. Participou do Festival Fartura, Mesa ao Vivo.
Ministrou palestras para o Sebrae-RS, Abrasel e prestou consultorias para criação e
planejamento de estabelecimentos na área de gastronomia, como a Gaúcha Sports Bar,
Champanharia Natalício, Dona Neusa, Dona Zefinha, Ferro e Fogo, Porkaria, Boreal
Rasen Gastropub, Rasen Deutsch Bar, Rasen Platz e Casa Aveiro.

PROFESSORA PUCRS
…ROCHELE DE QUADROS…
Possui graduação em Nutrição pelo Centro Universitário Metodista IPA. Mestrado e
Doutorado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - UFRGS/ICTA. Pós-Graduada Lato Sensu em Qualidade de Alimentos.
Formação Técnica em Gastronomia. Atualmente é coordenadora do Curso Superior de
Tecnologia em Gastronomia da PUCRS. Coordenadora do Laboratório de Ciência e Arte
dos Alimentos da PUCRS. Professora adjunta nos Cursos de Gastronomia, Nutrição e
Hotelaria da PUCRS, atuando principalmente nos seguintes temas: Gestão e Segurança
dos Alimentos, Tecnologia e Química Culinária, Gastronomia e Nutrição. Docente de
diversos cursos de Pós-Graduação em Nutrição e Gastronomia. Pesquisadora em
Microbiologia de Alimentos em parceria com a UFRGS/ICTA. Atua também como
Consultora em Serviços de Alimentação nas seguintes áreas: Gastronomia Saudável e
Segurança dos Alimentos (Boas Práticas e POPs).
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DISCIPLINA

PESCADOS E FRUTOS DO MAR: TÉCNICA,
INOVAÇÃO E SEGURANÇA
EMENTA
Estudo teórico-prático de técnica, inovação e segurança dos alimentos na cadeia
produtiva pescados e frutos do mar.

PROFESSOR CONVIDADO
…CHEF THIAGO CASTANHO…
Apontado pelo The New York Times como um dos chefs mais inovadores
do Brasil, é proprietário do Remanso do Bosque, restaurante que está entre
os 50 melhores da América Latina, no ranking da revista britânica
Restaurant. Além dos prêmios internacionais, ganhou destaque como chef
do ano pela revista Comer e Beber Belém e pela Prazeres da Mesa. É autor
do livro "Cozinha de Origem" e apresentador do programa Cozinheiros em
Ação (canal GNT).

PROFESSORA PUCRS
…JULIANA NOAL…
Mestranda na Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, no Programa de Pós-Graduação em Pediatria e Saúde da
Criança, onde pesquisa sobre Hábitos Alimentares da População Brasileira.
Possui especialização em Psicologia Clínica pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (2005), graduação em Psicologia pela Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (2002). Qualificada no Curso de Cozinheiro
Profissional pelo SENAC RS. Atualmente é docente no curso Tecnólogo em
Gastronomia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e
orientadora educacional profissional no Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - RS, na Gastronomia. É associada no Movimento Slow Food e faz
parte do Convívio Porto Alegre Sul. Tem experiência na área de Psicologia,
Gastronomia e Nutrição, atuando principalmente nos seguintes temas:
aspectos nutricionais, fichas técnicas, comportamento e hábitos
alimentares, gestão de pessoas, pesquisa, execução das bases e técnicas de
cozinha profissional e preparações das culinárias nacional e internacional.
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DISCIPLINA

BEBIDAS: TÉCNICA E INOVAÇÃO
EMENTA
Estudo teórico-prático da produção de bebidas destiladas e fermentadas. Técnica
de degustação e noções de harmonização de bebidas e preparações culinárias.

PROFESSORA CONVIDADA
…CAROLINA ODA…
Carolina formou-se em Gastronomia em 2007 pelo Senac Campus Águas de
São Pedro. Nestes mais de dez anos de carreira, respira diariamente os ares
do universo da restauração, buscando que a comida e a bebida tenham a
mesma relevância na experiência gastronômica. Começou como assistente
da sommelière e mestre-cervejeira Cilene Saorin, foi chefe de sala do bar
Melograno, cuidou dos treinamentos de equipes e desenvolvimento de
marcas na importadora Tarantino, fez uma expedição gastronômica de
noventa dias por nove países na Europa e foi gerente de cervejas da Cia.
Tradicional de Comércio (Ici Brasserie). Tem na cerveja a sua especialidade,
mas, de gole em gole, aprendeu e segue aprendendo sobre o amplo
universo das bebidas, principalmente na convivência com os principais
especialistas - incluindo cursos sobre destilados, café, chá, sakê, cachaça. Em
2016, pôde compartilhar este conhecimento na coluna "É de birra, mas não
só" do caderno Paladar do jornal O Estado de São Paulo.

PROFESSOR PUCRS
…MARCELO VARGAS FRAGA…
Professor da Universidade de Camerino (Itália), mestrado em Wine Export
Management. Professor no MBA em Marketing e Negócios do Vinho da
ESPM-RS. Pesquisador e Sensory Manager do Centro Italiano di Analisi
Sensorial e para projetos em diferentes países. Diretor da Associação
Brasileira de Sommeliers (ABS-RS). Mais de 15 anos de experiência em
multinacionais nas áreas de alimentos e bebidas. Docente nas áreas de
vinhos, outras bebidas e alimentos no Brasil e no exterior. Sommelier
Internacional (Federação Italiana de Sommeliers), Sommelier Profissional
(ABS e ASI - Association de la Sommellerie Internationale). Juiz Internacional
para Qualificação de Vinhos pela IWTO (New York) e Europe Academy for
Education. Certificado Avançado em Vinhos e Destilados WSET (Wine &
Spirits Education Trust). Graduação superior em Comunicação e Marketing.
Especialização em Sensory Analysis formado pelo Centro Italiano di Analisi
Sensoriale. Pesquisador nas áreas de Análise Sensorial, Consumer Science e
Alimentos e Bebidas no Brasil e Europa.
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DISCIPLINA

A NOVA COZINHA BRASILEIRA
EMENTA
Estudo teórico-prático da cozinha autoral e cultura brasileira. Interpretação e uso
dos ingredientes típicos.

PROFESSOR CONVIDADO
…CHEF ALEX ATALA…
Chef e proprietário dos restaurantes D.O.M., Dalva e Dito, Açougue Central
e Bio – Comer Saudável e do buffet 7 Gastronomia, Alex Atala é
reconhecido internacionalmente por sua cozinha autoral e por seu
trabalho de valorização dos ingredientes e produtores do Brasil. Em 2013,
entrou para a lista das 100 personalidades mais influentes da “Revista
Time”. Em sua trajetória internacional, além de dezenas de premiações
protagonizou um dos episódios da prestigiada série “Chef’s Table”, da
Netflix. Em abril de 2013, criou o Instituto ATÁ com uma equipe
multidisciplinar, para aproximar o saber do comer, o comer do cozinhar, o
cozinhar do produzir, o produzir da natureza. O instituto é responsável
pelos boxes de biomas do Brasil do Mercado Municipal de Pinheiros, em
São Paulo, e pelo Seminário Internacional FRUTO, sobre alimentação e
sustentabilidade, realizado anualmente. Para o futuro, o chef planeja abrir
o Hotel D.O.M., com previsão de inauguração em 2021.

PROFESSOR PUCRS
…RODRIGO BELLORA…
Possui graduação em Turismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul(2006), especialização em MBA Gestão Empresarial pelo
Fundação Getúlio Vargas(2009), aperfeiçoamento em COZINHEIRO
BÁSICO pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - RS(2010),
aperfeiçoamento em CURSO DE CHEF DE COZINHA - AVANÇADO pela
Universidade de Caxias do Sul e Italian Culinary Institute for Foreigners
(2013) e aperfeiçoamento em SOMMELIER pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - RS(2012). Atualmente é Chef de cozinha e
Administrador da Valle Rustico Restaurante. Tem experiência na área de
Turismo.
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DISCIPLINA

BRAVO: SABORES DA COZINHA ITALIANA
EMENTA
Estudo teórico-prático da cozinha autoral e cultura Italiana. Interpretação e uso
dos ingredientes típicos.

PROFESSOR CONVIDADO
…CHEF MASSIMO BOTTURA…
Massimo Bottura é atualmente um dos Chefs mais premiados da Itália.
Seu sucesso não se restringe somente aos solos italianos. Conhecido e
reconhecido mundialmente, em 2016 o restaurante onde Massimo é
proprietário e Chef, Osteria Francescana, foi eleito o melhor do mundo
pela revista 50 Best Restaurants e possui três estrelas Michelin. Bottura
também fundou a organização Food for Soul, que promove a
erradicação da fome com a união de cozinheiros que direcionam as
comidas que seriam desperdiçadas a quem precisa.

PROFESSOR PUCRS
…RODOLFO MEYER…
Graduação em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí
(1997) e mestrado em Design pela Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (2012). Atualmente é professor da Pucrs e da Universidade Feevale
, em ambas no curso de gastronomia .Tem experiência na área de
Turismo, com ênfase em Gastronomia e Hospitalidade, atuando
principalmente
nos
seguintes
temas:técnicas,
hospitalidade,
enogastronomia, cozinha internacional, confeitaria e food design.
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DISCIPLINA

VELHO MUNDO: DESCOBRINDO A
COZINHA ORIENTAL
EMENTA
Estudo teórico-prático da cozinha autoral e cultura Japonesa. Interpretação e uso
dos ingredientes típico.

PROFESSOR CONVIDADO
…CHEF TSUYOSHI MURAKAMI…
Conhecido por ser um dos melhores Chefs Japoneses da América Latina,
Murakami comandou e fundou um restaurante extremamente badalado
em SP, o Kinoshita, ganhando uma estrela do Guia Michelin entre outros
vários prêmios. Murakami tem estrada: trabalhou nos restaurantes Ozushi,
em Tóquio, no Shabu Shabu, em Nova York, e no Kiyokata, em Barcelona.
Seu restaurante e sua habilidade com a culinária japonesa mexeu com o
imaginário dos consumidores amantes do tipo por muitos anos.

PROFESSORA PUCRS
…MARIANNA POZZATTI…
Atualmente, doutoranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2017-2020), atuando
na área de Tecnologia de Bebidas, com ênfase em vinhos tintos e
graduanda em Ciência e Tecnologia em Alimentos pela Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM). Mestre em Ciência e Tecnologia de
Alimentos (Análise de compostos potencialmente tóxicos em alimentos)
pela UFRGS. Especialista em Gestão de Serviços de Alimentação pela
Universidade Vale do Rio dos Sinos (2016). Sommelier Internazionale pela
Escola de Gastronomia UCS-ICIF em parceria com a Federazione Italiana
Sommelier Albergatori Ristoratori (2013). Gastrônoma formada pela
Universidade Norte do Paraná (2013). Experiência profissional como auxiliar
administrativa no setor vitivinícola, exercendo atividades ligadas a gestão
do varejo e atuação como sommelier.
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DISCIPLINA

A RIQUEZA DA COZINHA MEDITERRÂNEA
EMENTA
Estudo teórico-prático da cozinha autoral
Interpretação e uso dos ingredientes típicos.

e

cultura

mediterrânea.

PROFESSOR CONVIDADO
…CHEF OLIVIER ANQUIER…
Olivier Anquier veio da França para o Brasil nos anos 1970. Sua carreira é
conhecida pelos programas culinários na televisão, nos quais é
apresentador e cozinheiro. Teve passagens pela Band, Globo, Record e
na GNT, com o programa Diário do Olivier e o reality show Cozinheiros
em Ação. Atualmente é empresário e proprietário no restaurante
L'Entrecot do Olivier.

PROFESSORA PUCRS
…MARIANNA POZZATTI…
Atualmente, doutoranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2017-2020),
atuando na área de Tecnologia de Bebidas, com ênfase em vinhos
tintos e graduanda em Ciência e Tecnologia em Alimentos pela
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Mestre em Ciência e
Tecnologia de Alimentos (Análise de compostos potencialmente tóxicos
em alimentos) pela UFRGS. Especialista em Gestão de Serviços de
Alimentação pela Universidade Vale do Rio dos Sinos (2016). Sommelier
Internazionale pela Escola de Gastronomia UCS-ICIF em parceria com a
Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori (2013).
Gastrônoma formada pela Universidade Norte do Paraná (2013).
Experiência profissional como auxiliar administrativa no setor
vitivinícola, exercendo atividades ligadas a gestão do varejo e atuação
como sommelier.
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DISCIPLINA

A REVOLUÇÃO DA COZINHA PERUANA
EMENTA
Estudo teórico-prático da cozinha autoral e cultura Peruana. Interpretação e
uso dos ingredientes típicos.

PROFESSOR CONVIDADO
…CHEF FÁBIO BARBOSA …
O Chef Fábio Barbosa é formado pela escola de culinária Le Cordon
Bleu de Londres e, com muitos anos de experiência, já passou por
diferentes restaurantes na Inglaterra, além do Club Transatlântico,
Emiliano e La Mar, em São Paulo. É Chef Executivo LATAM do grupo
Compass/GRSA, líder mundial de serviços gastronômicos.

PROFESSORA PUCRS
…MARIANNA POZZATTI…
Atualmente, doutoranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2017-2020),
atuando na área de Tecnologia de Bebidas, com ênfase em vinhos
tintos e graduanda em Ciência e Tecnologia em Alimentos pela
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Mestre em Ciência e
Tecnologia de Alimentos (Análise de compostos potencialmente tóxicos
em alimentos) pela UFRGS. Especialista em Gestão de Serviços de
Alimentação pela Universidade Vale do Rio dos Sinos (2016). Sommelier
Internazionale pela Escola de Gastronomia UCS-ICIF em parceria com a
Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori (2013).
Gastrônoma formada pela Universidade Norte do Paraná (2013).
Experiência profissional como auxiliar administrativa no setor
vitivinícola, exercendo atividades ligadas a gestão do varejo e atuação
como sommelier.
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DISCIPLINA

ALÉM DO PALADAR: COZINHA EMOCIONAL
E CRIATIVA
EMENTA
Estudo teórico-prático da cozinha técnico emocional. Criatividade e Inovação na
cozinha.

PROFESSORA CONVIDADA
…DANI NOCE…
Danielle Noce, também conhecida como Dani Noce, é graduada em moda,
apresentadora, youtuber, blogueira, escritora, produtora, diretora, chef
confeiteira e fundadora do maior site de confeitaria do Brasil. Danielle Noce
é a mente por trás do canal I Could Kill for Dessert, que engloba um
divertido conteúdo e um livro com inúmeras receitas deliciosas de doces.

PROFESSORA PUCRS
…ELIS REGINA ALFAMA…
Nutricionista formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUCRS) e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos ICTA/UFRGS. Atualmente é aluna de doutorado no Laboratório de
Microbiologia de Alimentos no Instituto de Ciência e Tecnologia de
Alimentos - ICTA/UFRGS. Trabalha na área de alimentação, direcionada à
eventos há mais de 20 anos. Foi professora do Curso Técnico de Nutrição e
Dietética da Escola Técnica Universitário (UNITEC). Foi professora substituta
do Curso Técnico de Panificação e Confeitaria no Instituto Federal do Rio
Grande do Sul (IFRS). Docente nos Curso de Gastronomia, Nutrição, Ciência
e Inovação em Alimentos e Hotelaria da PUCRS ministrando as disciplinas
de Panificação, Confeitaria, Gestão de Eventos, Gastronomia Eletiva,
Métodos de Investigação em Nutrição, Trabalho de Conclusão I e II,
Nutrição e Metabolismo, Gastronomia Molecular, Gestão de Alimentos e
Bebidas e Gestão de Espaços Gastronômicos, respectivamente. Docente de
Cursos de Pós-Graduação em Nutrição e Gastronomia. Atua,
principalmente, nos seguintes temas: Nutrição, Microbiologia de Alimentos,
Segurança de Alimentos, Boas Práticas, Biossegurança em Ações de Saúde,
Panificação, Confeitaria, Gestão de Alimentos e Bebidas, Gestão em
Eventos e Gastronomia Molecular.
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DISCIPLINA

COZINHAS E EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS
EMENTA
Estudo teórico-prático da cozinha criativa, a partir do conhecimento das diferentes teorizações
sobre os estímulos primários como as cores, os sons, as texturas e os aromas e também da
manipulação de materiais/estímulos.

PROFESSOR CONVIDADO
…CHEF FELIPE BRONZE …
Renomado e premiado Chef de cozinha da gastronomia brasileira, também conhecido
como Mago da Cozinha, por criar diferentes tipos de pratos usando a ciência. É Chef do
restaurante Oro, premiado pelo 50 Melhores Restaurantes da América Latina, e dono de
uma estrela do Guia Michelin. Conhecido por apresentar os programas Que Seja Doce,
The Taste Brasil e Perto do Fogo.

PROFESSOR PUCRS
…RODRIGO BELLORA…
Possui graduação em Turismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul(2006), especialização em MBA Gestão Empresarial pelo Fundação Getúlio
Vargas(2009), aperfeiçoamento em COZINHEIRO BÁSICO pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - RS(2010), aperfeiçoamento em CURSO DE CHEF DE
COZINHA - AVANÇADO pela Universidade de Caxias do Sul e Italian Culinary Institute
for Foreigners (2013) e aperfeiçoamento em SOMMELIER pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - RS(2012). Atualmente é Chef de cozinha e Administrador da
Valle Rustico Restaurante. Tem experiência na área de Turismo.
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DISCIPLINA

CUISINE CLASSIQUE: A COZINHA
FRANCESA
EMENTA
Estudo teórico-prático da cozinha autoral e cultura Francesa. Interpretação e
uso dos ingredientes típicos.

PROFESSOR CONVIDADO
…ÉRICK JACQUIN …
Um dos mais importantes e Chefs franceses em atividade no Brasil,
reconhecido com vários prêmios, como o importante Chevalier de la
Légion d´Honneur, que é conferido pelo governo francês àqueles que
dão inequívoca contribuição ao país. Além do sucesso como consultor
que assina cardápio de importantes casas pelo Brasil, se dedica
também a eventos e palestras, e atualmente é apresentador e jurado no
programa MasterChef, transmitido no Brasil pela Band e pelo Discovery
Home & Health.

PROFESSOR PUCRS
…DANIEL MENEZES…
Trabalha há 14 anos na área de Gastronomia, com passagens por
restaurantes estrelados e de chefs de renome no Brasil e Espanha.
Formado em Gastronomia pela UNISINOS e com curso de Panificação
no French Culinary Institute em Nova York. Mas de 10 anos de atuação
nos mais diversos tipos de eventos sociais e corporativos. Sócio
proprietário do Restaurante DMZ Cozinha Criativa (2014-2017) em Porto
Alegre.
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DISCIPLINA

OLHAR DA GASTRONOMIA SAUDÁVEL
EMENTA
Estudo teórico-prático com sólida fundamentação técnica com foco inovador,
aliando a arte da gastronomia com a ciência da nutrição, visando a produção
de alimentos atrativos, saborosos e saudáveis ao consumidor, promovendo
saúde e prazer à mesa.

PROFESSORA CONVIDADA
…BELA GIL…
Bela Gil vem de uma família de talentos. Ela é uma das filhas do cantor
Gilberto Gil. Bela Gil se destaca no mundo gastronômico por incentivar
a culinária saudável e consciente com sabor e qualidade. Apresenta o
programa Bela Cozinha no GNT e no Canal da Bela no Youtube. Em 2015
venceu o prêmio "cariocas do ano", da revista Veja Rio, pelo seu
importante papel na disseminação da importância que a educação
alimentar tem perante a sociedade política, econômica e cultural. Bela é
autora dos premiados livros Bela Cozinha, versões 1 e 2.

PROFESSORA PUCRS
…ROCHELE DE QUADROS RODRIGUES …
Possui graduação em Nutrição pelo Centro Universitário Metodista IPA.
Mestrado e Doutorado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos
UFRGS/ICTA. Pós-Graduada em Qualidade de Alimentos. Formação
Técnica em Gastronomia, atuando principalmente como Consultora em
Serviços de Alimentação nas seguintes áreas: Gastronomia Saudável,
Personal Chef, Química Culinária, Segurança dos Alimentos (Boas
Práticas e POPs) e Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Coordenadora
do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia da PUCRS.
Coordenadora do Laboratório de Ciência e Arte dos Alimentos da
PUCRS. Docente no Curso de Nutrição e Gastronomia da PUCRS nas
disciplinas de Gastronomia, Higiene e Legislação de Alimentos,
Tecnologia e Química Culinária, Técnica Dietética e Higiene dos
Alimentos, Técnica Dietética nos ciclos da Vida e Supervisora de
Estágios em Alimentação Coletiva. Docente de diversos Cursos de
Pós-Graduação em Nutrição e Gastronomia no Brasil. Tem
praticamente quatro dezenas de trabalhos em Eventos Científicos e é
pesquisadora em Microbiologia de Alimentos pela UFRGS/ICTA com a
União Européia.
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DISCIPLINA

EMPREENDEDORISMO E
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
REGIONAIS
EMENTA
Estudo teórico-prático sobre o empreendedorismo e desenvolvimento de
produtos regionais com ênfase em biomas, ingredientes, cultura e pessoas.

PROFESSOR CONVIDADO
…CHEF CARLOS KRISTENSEN …
Kristensen foi considerado Chef Revelação (2008) e Chef do Ano (2009,
2010, 2011, 2013 e 2015) pela Veja Porto Alegre. Antes mesmo de ser um
dos principais chefs do Rio Grande do Sul, Carlos Kristensen é, acima de
tudo, um inquieto. E talvez essa característica tenha sido essencial para
impulsioná-lo a desempenhar um papel de destaque entre os
cozinheiros do Estado. Há anos à frente do restaurante Hashi, em Porto
Alegre, Kristensen assumiu para si a responsabilidade de não ser
apenas um chef de cozinha, mas um pesquisador da cultura e da
culinária do povo gaúcho. Moldada pelo tempo e por suas experiências
ao redor do mundo, a visão que Kristensen tem da gastronomia
engloba o universo da culinária como um todo: a preocupação com o
ingrediente começa com a forma e por quem ele é produzido, passa
pela maneira de cozinhar e vai até o prato que cada um de seus clientes
recebe na mesa.

PROFESSORA PUCRS
…RENATA BENDER…
Possui graduação em Odontologia pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (2007). Mestre em Ciência Gastronômicas pela
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
Possui diversos cursos na área de gastronomia realizado em Portugal.
Desenvolve receitas próprias com ênfase na substituição de ovo, leite e
trigo em alimentos. Presta consultoria no desenvolvimento de
produtos. Proprietária da Escola Renata Monteiro - Saberes em
Gastronomia. Realiza cursos no Brasil e em Portugal. Professora da
ACPP de Portugal.

40
disciplinas

DISCIPLINA

EMPREENDEDORISMO CRIATIVO NA
GASTRONOMIA
EMENTA
Estudo teórico-prático sobre a inovação e empreendedorismo, vista as
oportunidades de novos negócios, bem como recursos e etapas necessárias
para o seu desenvolvimento.

PROFESSOR CONVIDADO
…ARRI COSER …
Arri Coser foi de garçom a criador de uma rede de restaurantes
consagrada no Brasil e no mundo. A Fogo de Chão é uma rede de
churrascarias brasileira que foi vendida em 2012 por US$ 320 milhões
para um fundo de investimentos. Na época, a Fogo de Chão tinha 23
filiais, sendo 16 nos Estados Unidos. Hoje comanda NB Steak, o melhor
restaurante de menu gaudério do Brasil.

PROFESSORA PUCRS
…GABRIELA CARDOZO FERREIRA …
Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (1992), mestrado em Economia Rural pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (1996) e doutorado em Administração pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002). Atualmente é
professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul e pesquisadora na área de Estratégia, Competitividade e Inovação.
Tem experiência na área de Administração atuando principalmente nos
temas: estratégia, competitividade, inovação, transferência de
tecnologia,
relações
interorganizacionais,
relações
universidade-empresa-governo. Coordena e atua em projetos de
pesquisa relativos à Gestão da Inovação. Atua também como consultor
ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do
Sul, CNPq e CAPES e é Diretora de Inovação e Desenvolvimento da
Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento da PUCRS.
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DISCIPLINA

LINHA DE PRODUTOS EM GASTRONOMIA
EMENTA
Estudo teórico-prático sobre originalidade e oportunidades de negócios, vista
ao mercado gastronômico contemporâneo.

PROFESSOR CONVIDADO
…CHEF JÚNIOR DURSKI…
A rede Madero, característica pelos pontos de venda em formato de
container, há alguns anos começou a expansão e o mundo passou a
conhecer o que ele chama de “the best burger in the world”. Tanto
trabalho e determinação fizeram com que conquistasse títulos como
Chef do Ano, Restaurateur do Ano e Chef 5 Estrelas. Também participou
de um quadro gastronômico no programa Ana Maria Braga.

PROFESSORA PUCRS
…ROSANE PALACCI SANTOS…
Possui graduação em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (1986), graduação em Psicologia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1997), mestrado em
Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (2000) e doutorado em Comunicação Social pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2005). Atualmente é
professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul e pesquisadora na área de planejamento, moderação e análise. Tem
experiência na área de Psicologia, com ênfase em Comportamento do
Consumidor,
atuando
principalmente
nos
seguintes
temas:
comportamento do consumidor, persuasão, linguagem, criatividade,
pesquisa qualitativa, percepção e sensorialidade, construção de marca e
moda.
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DISCIPLINA

LIDERANÇA E COMPETITIVIDADE NO
MERCADO GASTRONÔMICO
EMENTA
Estudo teórico-prático sobre liderança e competitividade no mercado
gastronômico.

PROFESSOR CONVIDADO
…CHEF CLAUDE TROISGROS …
É considerado um dos grandes nomes da gastronomia internacional, e
seus cardápios mesclam a técnica francesa aos produtos exóticos e
tropicais, fazendo do restaurante Olympe uma experiência única.
Formado pela Escola de Hotelaria Thonon Les Bains, recebeu diversos
destaques, como a premiação especial por sua trajetória profissional,
concedido pela revista inglesa Restaurant Magazine. É apresentador
dos programas Que Marravilha e The Taste Brasil, ambos do canal GNT.

PROFESSOR PUCRS
…ROGER SCHERER KLAFKE…
Possui graduação em Administração de Empresas pela Faculdades
Rio-Grandenses (2006) e especialização em MBA EM MARKETING pelo
Fundação Getúlio Vargas/RS (2008). Atualmente é GERENTE DE
PROJETOS do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Porto
Alegre. Tem experiência na área de Administração. Atuando
principalmente nos seguintes temas: Estratégia e Sustentabilidade.
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DISCIPLINA

MÍDIA E GASTRONOMIA
EMENTA
Estudo teórico-prático sobre os processos midiáticos contemporâneos no
mercado da Gastronomia.

PROFESSOR CONVIDADO
…DIEGO FABRIS …
O gaúcho Diego Fabris pensou em fazer muitas coisas ao longo da
juventude. Então, resolveu ser publicitário e queria empreender cedo.
Juntou a vontade de fazer conteúdo para marcas, estudos de
tendências em comportamento e um gosto pessoal, e assim foi criado o
Destemperados. O Destemperados é feito de pessoas comuns que
apreciam uma boa comida e bebida. É uma multiplataforma de
conteúdo gastronômico que possui as análises dos mais variados
restaurantes e afins.

PROFESSORA PUCRS
…ROSANE PALACCI SANTOS…
Possui graduação em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (1986), graduação em Psicologia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1997), mestrado em
Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (2000) e doutorado em Comunicação Social pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2005). Atualmente é
professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul e pesquisadora na área de planejamento, moderação e análise. Tem
experiência na área de Psicologia, com ênfase em Comportamento do
Consumidor,
atuando
principalmente
nos
seguintes
temas:
comportamento do consumidor, persuasão, linguagem, criatividade,
pesquisa qualitativa, percepção e sensorialidade, construção de marca e
moda.
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DISCIPLINA

PROJETO GASTRONÔMICO
EMENTA
Estudo teórico-prático sobre inovação com o desenvolvimento de um plano de
negócio com vistas a criação de um produto e/ou serviço na área da
Gastronomia.

PROFESSOR CONVIDADO
…CHEF EDUARDO NATALÍCIO…

Especialista em computação, licenciou a metodologia batizada de
“Fórmula de Lançamento”, que ensina pessoas e empresas a
multiplicarem seus faturamentos. É, segundo a InfoMoney, o
principal especialista de Marketing Digital para pequenos negócios
online do Brasil. Seu canal no YouTube é um dos maiores focados
em Empreendedorismo Digital do país, tanto em número de
assinantes quanto em engajamento.

PROFESSORAS PUCRS
…ROCHELE DE QUADROS…
Possui graduação em Nutrição pelo Centro Universitário Metodista IPA.
Mestrado e Doutorado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS/ICTA.
Pós-Graduada Lato Sensu em Qualidade de Alimentos. Formação
Técnica em Gastronomia. Atualmente é coordenadora do Curso
Superior de Tecnologia em Gastronomia da PUCRS. Coordenadora do
Laboratório de Ciência e Arte dos Alimentos da PUCRS.

…ROSANE PALACCI SANTOS…
Possui graduação em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (1986), graduação em Psicologia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1997), mestrado em
Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (2000) e doutorado em Comunicação Social pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2005). Atualmente é
professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul e pesquisadora na área de planejamento, moderação e análise.

MATRÍCULAS
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Matrículas Modalidade Online | Site
Clique no botão matricule-se

Escolha o método de pagamento: cartão de crédito ou boleto

Selecione a opção de pagamento: à vista ou parcelado

Informe seus dados pessoais e seu endereço

Informe os dados do cartão de crédito ou gere o boleto bancário

Recebimento de e-mail de confirmação da matrícula para
liberação do login

Efetue o primeiro login

Faça o aceite do contrato

Prepare-se para começar a assistir às aulas

Faça upload dos documentos e envie a cópia autenticada até
30 (trinta) dias após o início das aulas
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Matrículas Modalidade Online |Site
- É possível fazer login com contas do Facebook ou Google;
- A liberação do pagamento é imediata em caso de pagamento no cartão, e
em até 72 horas úteis em caso de pagamento no boleto bancário.

…DOCUMENTOS…

- Cópia simples de documento que contenha RG;
- Cópia autenticada do diploma de Graduação, a ser entregue até 30 dias
após o início do curso, ou documento de declaração de colação de grau (a
declaração não substitui o diploma, que deve ser entregue
posteriormente).
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Matrículas Modalidade Presencial | Site

Clique no botão Matricule-se, você será redirecionado para a
página de inscrições dos cursos presenciais da PUCRS.

Lá deverá preencher seus dados pessoais, endereço e
informações sobre sua graduação.

Insira seu currículo profissional e conclua a inscrição.

0800.887.1612

(51) 2101.0121

WhatsApp (51) 99654.2100
atendimento.online@pucrs.br

