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CURSO DE GASTRONOMIA FUNCIONAL E FIT 

PROFISSIONAL 
Proposta: 

Curso de Chef funcional e fit Profissional são compostos por aulas 100% práticas e presenciais.  

O curso composto por módulos totalizando 36 aulas com aulas uma vez por semana ao longo de 12 
meses. 
No curso o aluno vivencia como funciona a rotina de uma cozinha, os cuidados e manipulação de 
alimentos, os nutrientes adaptados de forma a suprir as necessidades nutricionais da dieta funcional 
e fit, guias alimentares, trazendo para a prática pratos elaborados e saudáveis, buscando um 
equilíbrio entre sofisticação, nutrição e simplicidade no preparo dos alimentos.  

 
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 do prato proposto) e degustação 
(experimentação). 
 
Proposta de Aula: As aulas acontecem em bancadas divididas por grupos de trabalho com no 
máximo 4 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. 
 
Objetivo do Curso: Capacitar o aluno de forma prática na cozinha passando por todas as disciplinas 
da gastronomia com capacitação e entendimento de serviço, manipulação de alimentos e mercado de 
trabalho.  

 
Informação importante:  

Nossas cozinhas não são estéreis, podendo conter traços de produtos de origem animal. 

Nós da Adesso trabalhamos pelo acolhimento do aluno para seu aprendizado técnico, respeitando 

a diversidade de escolha de dietas ou restrições alimentares. 

Respeitando todas as ideologias alimentares de cada aluno. 
 

Carga Horária 

108 horas 

 

Período de Realização: Quarta-feira  

Previsão de Início: 29/01/2020 

 

Turmas: 

Manhã: 09:00 até 12:00 

Tarde: 14:00 até 17:00 

Noite: 19:00 até 22:00 

 

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. 

                             

 Investimento do aluno: 12 Parcelas de R$450,00  

 

Certificação  

“Certificado emitido em conformidade com a lei nº.”. 

9394/96, o Decreto nº. 5.154/04 e a Deliberação CEE 14/97 

 

Local de realização do curso: 

Endereços: Sede: Avenida Goiás, 180 – 

Bairro Santo Antônio – São Caetano  

Fones: 2801-6949                                              

Site: www.adessoag.com.br    

E-mail: contato@adessoag.com.br 

WhatsApp: 988473395 
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Módulo: Bases de Cozinha Funcional e Fit 

3 aulas Caldos, cortes e aromáticos.   

Molhos quentes, frios e Saladas. 

3 Aulas Técnicas de cocção: Assar, Grelhar, Guisado, braseado 

Módulo: Confeitaria 

3 Aulas  Bolos Sem glúten e low carb 

Sobremesas zero açúcar 

3 Aulas Bolos sem lactose 

Doces low car 

Módulo V: Panificação 

3 Aulas Módulo I :Técnicas de Panificação. 

Assamento de Pães Massa Básica (pão francês ) 

Massa Básica integral 

Preparo de levain, conservação, congelamento e regeneração. 

3 Aulas Módulo II (Duas aulas) 

Técnicas de Panificação, Farinhas proteicas elaboração de formulações. 

Pães com Levain e Biga 

Pão de nozes e pão de figo 

Baguete multigrão, Pão de Miga, Pão de azeitonas, Pão de hambúrguer, e Pão de frios 

Módulo: Nutrição:  

2 aulas Conceitos e técnicas de cozinha funcional e fit 

Formatação de cardápios para 15 dias 

Módulo III: Internacional low carb 

4 aulas Cozinha Americana 

Cozinha Europeia 

2 Aulas Cozinha Oriental e Asiática 

Cozinha Contemporânea 

Módulo III: Internacional Fit e Funcional 

4 Aulas Cozinha Americana 

Cozinha Europeia 

2 Aulas Cozinha Oriental e Asiática 

Cozinha Contemporânea 

Módulo: Marmitas saudáveis 

4 aulas Marmitas saudáveis I e técnicas de congelamento 

 

 

  Coordenador do Curso: Priscila Nogueira Cardoso Chasseraux 

Possui graduação em Nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, graduação em Tecnólogo em Gastronomia pela 

Anhanguera Educacional, Pós-Graduação em Administração e Marketing pela Universidade São Judas, mestrado em 

Educação com ênfase em Gastronomia pela Universidade Metodista de São Paulo. Doutoranda em Ciências da Saúde 

pela Faculdade Medicina do ABC. Atualmente é coordenadora dos cursos de extensão e pesquisa da Adesso, 

coordenadora do Curso de Gastronomia da Faculdade Avantis (Balneário Camboriu), Professora do curso de Nutrição e 

Gestão Ambiental da Faculdade de Medicina do ABC, professora convidada da residência médica em oncologia e idosos 

e professora convidada do curso de Medicina da Faculdade de Medicina do ABC. Tem experiência na área de Nutrição, 

Gastronomia, Marketing e Empreendedorismo. Conduz um projeto com a culinária vegetariana e vegana. 

 


