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1. Apresentação 

Os concursos gastronômicos surgiram no início do século XX, na França 

Contemporânea, através da proposta de Prosper Montagnée, discípulo de 

Auguste Escoffier e idealizador do Larousse Gastronomique, visando o 

estímulo ao aperfeiçoamento e disseminação do apuro técnico da Cozinha 

Clássica Francesa entre os profissionais de cozinha da época.  

Apesar de, até hoje a França ser a maior incentivadora de concursos e 

avaliações gastronômicas, este modelo espalhou-se pelo mundo afora, 

sobretudo onde a Gastronomia encontra-se desenvolvida educacional e 

profissionalmente. Em Pernambuco, os concursos gastronômicos encontram-

se associados a Festivais, Feiras entre outros tipos de eventos os quais 

articulam a alimentação e lazer. Destacam-se os concursos realizados entre 

estudantes de Gastronomia de nível técnico e superior os quais colocam em 

prática e à aprovação de uma banca de jurados a criação de uma preparação 

culinária fundamentada nas competências e habilidades desenvolvidas em sala 

de aula, favorecendo a pesquisa e o debate acerca da Gastronomia de 

Pernambuco. 

A culinária pernambucana apresenta-se constituída no contexto das 

culturas alimentares mobilizadas pela forte influência portuguesa, negra e 

indígena. Foi herdado dos índios, o costume de comer raízes, como a 

macaxeira e o inhame. Dos negros, ficaram os pratos feitos dos restos da casa 



grande: galinha à cabidela, carne de sol, sarapatel, buchada e feijoada. Outras 

delícias vêm de Portugal, com o hábito de misturar açúcar com tudo. Imagine 

tudo isso aliado ao talento e a criatividade dos chefs pernambucanos. Numa 

terra de especiarias e frutos tropicais como Pernambuco, isso só poderia 

resultar em delícias, que agradam dos paladares mais simples aos  apurados e 

exigentes (SANTOS, 2011). 

As senhoras portuguesas chegam a Pernambuco “trazendo” as suas 

cozinhas, inteiramente como usavam em Portugal, com chaminés francesas, 

cachos de cobre, formas de bolo, e aqui começaram a fazer adaptações. As 

chaminés francesas que vieram nas primeiras embarcações tiveram que ser 

abolidas porque não funcionavam no nosso clima tropical. Os portugueses 

começaram a observar como os índios cozinhavam e perceberam que 

normalmente era em um lugar longe do espaço onde dormiam e que ficavam. 

Os colonizadores, então, colocaram as cozinhas fora da casa, debaixo de um 

puxado. Nesses espaços, a índia começou a conviver com a escrava africana e 

com a senhora portuguesa. Foi dessa mistura de utensílios, ingredientes e 

receitas que foi nascendo à culinária pernambucana (CAVALCANTI, 2009). 

Sem a escravidão não se explica o 
desenvolvimento de uma arte de doce, de uma 
técnica de confeitaria, de uma estética de mesa, 
de sobremesa e de tabuleiro tão cheias de 
complicações e até de sutilezas (FREYRE, 1997) 

 

No século XVII, com as invasões holandesas, os pernambucanos 

assumem a luta em defesa de suas terras e de sua autonomia. Entre 1710 e 

1712, na Guerra dos Mascates, os senhores de terra e de engenhos de Olinda 

enfrentam os mascates, como eram chamados pelos brasileiros os 

comerciantes portugueses do Recife. Durante o século XVIII tornam-se visíveis 

os sinais de declínio da economia canavieira, acelerado pelo crescimento da 

mineração e pelos excessos dos monopólios portugueses. Na Revolução 

Pernambucana, em 1817, é organizado o primeiro governo brasileiro 

independente. No Brasil, uma miscigenação entre africanos, indígenas e 

europeus, a tipicamente cozinha e culinária pernambucana nasceu nas aldeias 

dos índios, nas casas-grandes e senzalas dos engenhos, nas cozinhas dos 



mosteiros, nos terreiros de xangô e na beira da praia. Segundo Gaspar (2003, 

p.1)  

O típico café da manhã pernambucano além de sucos e frutas 
regionais de pitanga, caju, abacaxi, acerola, graviola, entre outros, 
tem mungunzá, tapioca com coco ou queijo de coalho, cuscuz de 
milho, arroz doce, angu, banana comprida, macaxeira, inhame ou 
batata-doce, acompanhados de charque frita na cebola ou carne-de-
sol assada. No almoço, os pratos típicos mais conhecidos, como 
galinha de cabidela, sarapatel, chambaril, cozido, mão-de-vaca, 
buchada, peixada, guaiamum com pirão e como sobremesa queijo de 
manteiga ou de coalho assados com mel de engenho e licor regional. 
Há também uma infinidade de doces caseiros que fazem parte da 
tradicional culinária pernambucana: doces de batata-doce, de jaca, de 
goiaba, bananas em rodelas, carambolas estreladas, mamão verde, 
cocada branca e preta, passa de caju, bolo de massa, bolo de bacia, 
bolo Souza Leão, bolo-de-rolo e a cartola, registrados como 
Patrimônio Imaterial de Pernambuco. 

 

Pernambuco tornou-se um importante cenário na gastronomia brasileira. 

A grande influência da cultura da cana-de-açúcar, a diversidade cultural e os 

incentivos econômicos foram os principais pontos colaboradores para a 

construção da rica mesa pernambucana. A variedade e a valorização dos 

ingredientes, a qualidade da produção local e o nível dos profissionais e 

restaurantes do Estado foram, sem dúvida, fatores relevantes na conquista da 

colocação de segundo pólo nacional e primeiro das regiões Norte e Nordeste.  

Tendo em vista a importância dos concursos gastronômicos para a 

mobilização dos estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia 

para a criação de preparação culinária, a investigação da cultura gastronômica 

de acordo com a temática abordada e o desenvolvimento de habilidades e 

técnicas culinárias para a execução de preparações a partir de um 

planejamento adequado de cardápios, pauta-se daí a pertinência da realização 

de atividade de avaliação de preparações culinárias a partir de degustação 

técnica para verificar, refletir e debater sobre as competências e habilidades 

pertinentes ao planejamento e execução de preparações culinárias com uso de 

leguminosas configuradas no contexto da cultura gastronômica pernambucana, 

fundamentada em sua formação sócio-histórica, geográfica, econômica e 

cultural. 

Assim, a Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia da Faculdade Senac Pernambuco, com apoio estratégico e 

organizacional do corpo docente, vem promover o Concurso Interno dos 



Estudantes do Curso de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Senac 

Pernambuco, que ocorrerá em formato de concurso entre os estudantes 

devidamente matriculados no curso supracitado, no segundo semestre letivo de 

2016 (período de realização das etapas da seleção interna).  

2. Objetivo 

 O Concurso Interno dos Estudantes do Curso de Tecnologia em 

Gastronomia da Faculdade Senac Pernambuco tem por objetivo principal 

selecionar, baseado na meritocracia, a partir de avaliação acadêmica e 

sensorial, 1 (uma) dupla de estudantes do curso supracitado para 

representação da Instituição, de acordo com a pontuação e colocação 

alcançada no processo avaliativo, no concurso gastronômico estudantil, 

CONCURSO GASTRONÔMICO PERNAMBUCO À MESA, ação que integra a 

programação do FESTIVAL PERNAMBUCO BOM DE MESA, organizado pela 

Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, agendado para este 

segundo semestre de 2016, especificamente nos dias 26 e 27 de Novembro 

de 2016.   

 Este processo seletivo possui como atividades complementares: 

desenvolver preparação culinária abordando a cultura gastronômica 

pernambucana; aplicar as habilidades e técnicas culinárias para a execução de 

empratados; descrever as principais técnicas de composição estética aplicadas 

aos alimentos; avaliar o desenvolvimento de competências e habilidades para o 

planejamento e execução de preparações culinárias.  

 Ainda, almeja-se com esta atividade mobilizar junto ao corpo discente a 

investigação acerca do repertório gastronômico brasileiro e pernambucano, 

com destaque para a COMIDA DE RUA E PREPARAÇÕES CULINÁRIAS 

TÍPICAS consumidas no Brasil e em Pernambuco, destacando preparações 

culinárias típicas, ingredientes, tipologia do empreendimento e modelo de 

negócios revelando o quanto essa categoria se destaca na cultura 

gastronômica nacional e regional.  

A investigação desta temática envolvendo o empreendimento de Comida 

de Rua e o incentivo ao desenvolvimento de preparações culinárias elaboradas 



pelos estudantes participantes com referência na formação sócio-histórica, 

geográfica e econômica nacional oportunizará a difusão cultural acerca das 

peculiaridades gastronômicas do Brasil, destacando a criatividade dos 

estudantes de Gastronomia e o respeito à cultura gastronômica dos sistemas 

alimentares das diferentes regiões brasileiras, assim como incentivar o espírito 

inventivo e competitivo desses futuros profissionais que formarão o cenário 

gastronômico pernambucano. 

3. Promotora 

 O Concurso Interno dos Estudantes do Curso de Tecnologia em 

Gastronomia da Faculdade Senac Pernambuco será promovido e organizado 

pela Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia da 

Faculdade Senac Pernambuco, com apoio estratégico e organizacional do 

corpo docente. 

4. Período de Inscrição 

 A inscrição para o Concurso Seletivo Interno dos Estudantes do Curso 

de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Senac Pernambuco realizar-se-á 

de forma eliminatória em etapa única no dia 16 de Novembro de 2016. 

A inscrição das duplas participantes poderá ser feita via correio eletrônico, 

onde as fichas de inscrição anexas a este regulamento e a redação devem ser 

enviadas ao endereço eletrônico selecaointernagastronomia2016@gmail.com, até 

às 23h59min do dia 15 de Novembro de 2016. É de suma importância e 

responsabilidade dos estudantes o preenchimento completo e adequado dos 

dados presentes na ficha de inscrição pelos estudantes para o Concurso 

Interno dos Estudantes do Curso de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade 

Senac Pernambuco. O arquivo referente à redação deverá ser enviado em 

formato Word™ e PDF. 

5. Participantes 

 O Concurso Interno dos Estudantes do Curso de Tecnologia em 

Gastronomia da Faculdade Senac Pernambuco destina-se somente aos 

estudantes devidamente matriculados no Curso de Tecnologia em Gastronomia 

mailto:selecaointernagastronomia2016@gmail.com


da Faculdade Senac Pernambuco. Deverão inscrever-se dois estudantes, 

matriculados na mesma turma e turno, ou mistas, e que formarão uma dupla 

que desenvolverá o prato a ser oferecido nesta atividade avaliativa.  

Os estudantes precisam estar devidamente matriculados no curso 

supracitado, no segundo semestre letivo de 2016 (período de realização da 

seleção interna).  

 

6. Redação 

A redação deverá ser elaborada no formato de texto dissertativo-

argumentativo, com exposição de ideias e argumentos fundamentados de 

forma consistente e coerente com o tema proposto. O texto deverá ter no 

mínimo 700 caracteres/palavras e no máximo 3000. O tema definido para a 

elaboração da redação é: Cultura Gastronômica da Comida de Rua, a qual 

deverá apresentar em seu desenvolvimento os seguintes tópicos:  

 Aspectos históricos, sociais e/ou geográficos da Oferta e Consumo de 

Alimentos no Brasil e em Pernambuco; 

 Aspectos higiênico-sanitários necessários para o controle de qualidade, 

procedimentos operacionais padrão entre outros na produção e 

distribuição dos alimentos no contexto da Comida de Rua; 

 Aspectos gastronômicos correlacionados com as formas de consumo e 

produções culinárias nos espaços urbanos no contexto da Comida de 

Rua. 

O texto deverá apresentar clareza, objetividade e concisão, bem como 

coerência com o tema proposto, sequência lógica, coesão e adequada 

construção textual dentro do vernáculo. Estruturalmente, deverá apresentar 

título com respectivos autores e estar composta de introdução, 

desenvolvimento e considerações finais. Os autores deverão contemplar as 

seguintes competências em seus textos:  

 Domínio da norma padrão da língua escrita; 



 Compreensão da proposta da redação; 

 Capacidade de desenvolvimento textual com fundamentação teórica; 

 Capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar 

informações para a construção e defesa de ideias e argumentos. 

 

7. Ficha Técnica de Produção e Preparação Culinária 

 Cada dupla participante deverá criar uma receita na categoria de Prato 

Principal, com foco no tema Comida de Rua, em uma proposta de Cozinha 

Autoral (empregando temas de referência como preparações culinárias típicas, 

formas de consumo dos alimentos, principais ingredientes, cozinhas regionais 

entre outros). A composição do empratado deverá contemplar, portanto, como 

Ingrediente Principal, insumo de Origem animal ou vegetal (no caso de 

criações culinárias vegetarianas), Molho e Guarnição, e que tenha 

ingredientes pertencentes ao repertório culinário típico pernambucano. 

 A receita desenvolvida pela dupla participante deverá ser redigida em 

formato de Ficha Técnica de Produção contemplando nome da preparação 

culinária, ingredientes com suas respectivas quantidades, medidas, fatores de 

correção e custos, bem como o modo de preparo e a descrição da montagem 

do empratado.  

 A Ficha Técnica de Produção deverá ser enviada também até às 

23h59min do dia 14 de Novembro de 2016 em formato Excell™ e Word™ no 

endereço eletrônico citado no tópico 04 deste regulamento. 

8. Banca Avaliadora 

 A mesa avaliadora da redação/pesquisa acadêmica; e da receita/ficha 

técnica de produção será presidida pela Profª Sandra Marinho, Coordenadora 

do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Senac 

Pernambuco, sendo constituída por 4 membros do corpo docente do curso 

citado. 

 



9. Avaliação Teórica (Acadêmica) 

No dia 16 de Novembro de 2016, será realizada a avaliação quanto à 

redação (dissertação argumentativa) e a ficha técnica de produção. A banca 

avaliadora será presidida pela Profª Sandra Marinho, Coordenadora do Curso 

Superior de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Senac Pernambuco, 

sendo constituída por 4 membros do corpo docente do curso citado.  

Os critérios de avaliação são: Originalidade, Contextualização e 

Formatação os quais serão pontuados em uma escala conceitual de 

Insuficiente a Excelente, conforme modelo de conceituação aplicado nos 

processos avaliativos correntes da instituição, e em uma escala numérica de 0 

(zero) a 10 (dez), com intervalos de 0.5 (meio ponto). As duplas vencedoras 

classificadas, serão determinadas a partir da maior conceituação e pontuação 

obtida através da avaliação pela mesa julgadora. Serão consideradas 

eliminadas as duplas que obtiverem conceituação Ainda não Suficiente (ANS) e 

pontuação inferior a 7,0 (sete), tanto na Redação quanto na Ficha Técnica de 

Produção. 

10. Classificação e Premiação 

A dupla vencedora, classificada em Primeira Colocação, determinada a 

partir da maior conceituação e pontuação obtidas através da avaliação pela 

banca examinadora deste processo seletivo interno, será indicada e inscrita 

pela Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia da 

Faculdade Senac Pernambuco no Concurso Gastronômico Estudantil 

promovido no estado de Pernambuco neste segundo semestre de 2016, a 

saber:  CONCURSO GASTRONÔMICO PERNAMBUCO À MESA, ação que 

integra a programação do FESTIVAL PERNAMBUCO BOM DE MESA 2016.  

11. Considerações Finais 

 À promotora do Concurso Interno dos Estudantes do Curso de 

Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Senac Pernambuco cabe o direito 

de modificar datas ou cancelar definitivamente esta seleção interna sem ônus. 

Qualquer alteração que o Concurso Interno dos Estudantes do Curso de 



Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Senac Pernambuco venha a sofrer 

será informado imediatamente aos estudantes inscritos. 

 A promotora do Concurso Interno dos Estudantes do Curso de 

Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Senac Pernambuco não se 

responsabiliza por alterações, adiamentos e cancelamentos dos Concursos 

Gastronômicos Estudantis citados na Classificação e Premiação, sendo estes 

de responsabilidade total de suas agências e entidades organizadoras. 

Destaca-se, ainda, que, na ocorrência de algum desses fatos apresentados, 

não haverá substituição e/ou reposição de prêmio. 


