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CURSO CHEF GOURMET 

Proposta: 

Curso de Chef Gourmet com 24 aulas 100% práticas e presenciais em 6 meses.  
O curso composto por diversos módulos com 1 aula na semana de 3 horas de duração que 
aborda a GASTRONOMIA em seus diversos aspectos, habilitando o aluno ao trabalho na 
cozinha. Abordando de forma dinâmica, através de aulas 100% práticas e presenciais, a 
gastronomia em seus diversos aspectos. 
 
Metodologia de Ensino: Nossa metodologia de ensino é composta por um conjunto de ações 
como aulas, avaliações e materiais de apoio desenvolvidos a partir do conteúdo e objetivo 
proposto, visando alcançar competências e habilidades, com base na fundamentação 
(apresentação ou orientação do preparo pelo Chef), experimentação (execução das produções 
proposta) e degustação (experimentação). 
 
Proposta de Aula: As aulas acontecem em bancadas divididas por grupos de trabalho com no 
máximo 3 alunos trabalhando em conjunto e tendo a disposição utensílios e ingredientes 
necessários para a realização de seus preparos, garantindo um melhor aprendizado em todas as 
aulas. 
 

 
 

 

Carga Horária: 72 horas 

 

A Adesso reserva-se o direito de prorrogar o início do 

curso ou cancelar sua realização, caso não se atinja o 

número mínimo - a seu critério - de matriculados para o 

curso. 

 

 

Opções de Turmas em São Caetano: Quarta-Noite 

Noite: 19:30 às 22:30 

 

Duração Prevista:  

6 meses com recesso em julho 

Investimento do aluno: Consultar valores 

 

Incluso nos Valores: 

Material didático 

Ingredientes 

 

Condições Especiais: 

10% de desconto para pagamento à vista no boleto, 

dinheiro ou cheque. 

5% de desconto para pagamento à vista no cartão de 

crédito.  

 

Certificação  

"Certificado emitido em conformidade com a lei nº. 9394/96, 

o Decreto nº. 5.154/04 e a Deliberação CEE 14/97". 

 
 

 
 

 

Módulo de Cozinha Oriental e Asiática (2 aulas) 

Japonesa 01 (Temaki, Sushi e Sashimi) 

Japonesa 02 e China 01 (Rolinho Primavera, Guioza, Tempurá,  Yakisoba, Guo Tie e Frango Xadrez) 

Módulo: Pizzaria e Cozinha Árabe (4 aulas) 

Técnicas de Pé preparo e Produções de massa de pizza e calzones, fogazza e crostines 

Técnicas de produção de pizza tradicional, com borda, e gourmet. 

Esfirras Abertas e fechadas  

Cozinha árabe   

Módulo Fast Food (Hamburgueria e Lanchonetes e hot dog 5 aulas) 
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                      A data de início dos módulos podem variar sem aviso prévio.                        .    
.       

Técnicas de Hamburguer  

Técnicas de Molhos  

Técnicas de lanches frios  

Técnicas de lanches quentes 

Técnicas de Hot Dog com salsichas artesanais   

Módulo de Festa e Finger Food (3 Aulas) 

Salgados fritos 

Salgado Assados 

Finger Foods, hors d oeuvre salgados  

Finger Foods, hors d oeuvre doces 

Módulo Cozinha de boteco (1 aulas) 

Petiscos e porções  1 

Petiscos e porções 2 

Caldos e Sopas  

Módulo de Massas fresca e Molhos (4 Aulas) 

Bases de Molhos  

Massa Fresca sem recheios 

Massa Fresca com recheios  

Versões de Nhoque  

Módulo básico de pães e bolos (3 Aulas) 

Bolos de cafeteria  

Donets e Sonhos  

Massa Folhada  


