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Para se tornar um profissional de gastronomia é necessária uma formação que avance as paredes da cozinha 
e adentre ao mundo das mais diversas temáticas ligadas à gestão no ramo alimentício, foque a sua formação 
e se especialize na gestão de eventos, no qual não apenas insira a gastronomia, mas também seja capaz de 
planejar e executar um evento. O Festival Gastronômico “Sabores do Mundo” foi o produto final do Projeto 
Integrador no semestre 2022.1. Um evento planejado e executado por discentes através da integração e 
trabalho mútuo com docentes do curso superior de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Senac Petrolina, 
com o objetivo de proporcionar aos alunos a oportunidade de desenvolver um trabalho teórico e prático que 
integre os diversos temas abordados pelas disciplinas cursadas no semestre letivo, visando a prática do 
planejamento de eventos gastronômicos. O evento foi realizado no dia 10 de junho de 2022, no estacionamento 
do Senac UV Petrolina, em formato de feira/exposição. 
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1. Introdução 

 
 

Através da percepção de necessidades podem surgir diversas oportunidades de atuação no 

mercado de trabalho. O ramo de eventos, sobretudo eventos gastronômicos, cresce cada vez mais 

e, com ela, a demanda de profissionais capacitados para atuar na área, como profissionais de 

gastronomia. Segundo Meneguel (2013), a presença da gastronomia no mercado de eventos é 

fundamental. Para uma recepção bem sucedida a gastronomia é essencial e esse é um dos motivos 

pelo crescimento acelerado”. 

Os eventos, de modo bastante amplo, aliam o prazer/motivação gastronômico em quase 

todas as suas realizações, dos mais simples eventos [...] como também em grandes feiras com 

culinária específica (Lanzarini, 2009). Visto isso, para se tornar um profissional de gastronomia é 

necessária uma formação que avance as paredes da cozinha e adentre ao mundo das mais diversas 

temáticas ligadas à gestão no ramo alimentício, foque a sua formação e se especialize na gestão 

de eventos, no qual não apenas insira a gastronomia, mas também seja capaz de planejar e executar 

um evento (Gonçalves et al 2021). 

O Projeto Integrador: Planejamento de Eventos Gastronômicos, unidade curricular do 3º 

módulo do curso superior de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Senac Petrolina, visa a 

percepção, por parte dos discentes, à área de planejamento e execução de eventos gastronômicos 

como um segmento possível de se especializar. Além disso, a disciplina convida à realização de um 

evento no qual os alunos devem exercer o seu protagonismo na execução do mesmo, realizando 

também a integração com as disciplinas vigentes no semestre. 

O Festival Gastronômico “Sabores do Mundo” foi o produto final no semestre 2022.1 dessa 

integração e trabalho mútuo de docentes e discentes da Faculdade Senac Petrolina, com o objetivo 

de Proporcionar aos alunos a oportunidade de desenvolver um trabalho teórico e prático que integre 

os diversos temas abordados pelas disciplinas cursadas no semestre letivo, visando a prática do 

planejamento de eventos gastronômicos. O evento foi realizado no dia 10 de junho de 2022, no 

estacionamento do Senac UV Petrolina, em formato de feira/exposição. 

 
2. Metodologia 

 
 

A disciplina de Projeto Integrador: Planejamento de Eventos Gastronômicos foi ministrada 

para a turma do 3º módulo do curso de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Senac 

Pernambuco - Unidade Vinculada Petrolina, no semestre de 2022.1. 

Durante toda a construção e desenvolvimento da disciplina, reforçou-se a importância do 

protagonismo dos alunos frente à idealização, planejamento e execução da prática de extensão. Por 

isso, durante as aulas, os alunos levaram ideias e planejaram todo a ação, cabendo à professora da 

disciplina o acompanhamento, ajuda e orientação, como forma também de alcançar as 

competências propostas para a unidade curricular. 



 
 

A proposta central foi baseada na realização de um evento no formato de Festival/Exposição 

Gastronômica, onde os alunos iriam participar tanto da sua organização quanto da própria exposição 

de preparações elaboradas por eles utilizando conhecimento adquirido nas disciplinas práticas do 

semestre. Para ter um número considerável de expositores e, principalmente, gerar integralidade 

entre as turmas, foi proposto que a turma do 5º módulo também fosse os expositores do evento, 

juntamente com a turma organizadora. 

Foi escolhido, pela turma organizadora, o nome “Sabores do Mundo” como nome do evento, 

como forma de englobar as preparações gastronômicas que serão expostas na feira, trazendo uma 

releitura de cozinhas típicas de algumas regiões do mundo. 

Para uma melhor articulação e organização de todos os passos a serem planejados e 

executados para o evento, dividiu-se a turma em pequenos grupos de trabalho com funções 

específicas: 

a) Decoração e Planejamento físico e funcional: pensar em como ambientar e 

decorar o espaço; realizar o desenho de toda a estrutura e decoração do espaço e articular materiais 

para tal; pensar e articular a estrutura de som, música e demais espaços necessários; 

b) Comunicação/Marketing: pensar na arte do evento; construir as redes sociais do 

evento; articular toda a logística de marketing; elaborar logística e cronograma de divulgação. 

c) Captação de recursos financeiros e humanos: elaborar formas de captar 

patrocínios/recursos, trazendo empresas parceiras para o evento; elaborar material sobre o evento 

para apresentar ao potencial patrocinador; articular buscas de captação de recursos entre a turma; 

articular inscrições de expositores e estar em comunicação direta com eles esclarecendo o que for 

necessário, pensar em formas de receber o público. 

d) Programação/cerimonial: elaborar e articular formas de atrair e “segurar” o público 

no local, através de uma programação além da exposição; organizar o que for necessário para 

exposição (e comercialização, se permitido) das preparações elaboradas pela turma. 

Foi permitido que alunos comercializassem suas preparações, no qual os próprios discentes, 

com a supervisão e orientação dos professores, fariam toda a ação de contato e venda aos 

participantes. Com isso, os alunos precisaram elaborar toda uma estratégia de organização para 

que essa comercialização fosse possível. 

É sempre necessária uma boa comunicação e divulgação do evento, sobretudo se tratando de um 

evento nunca antes feito na instituição. A comunicação do evento foi articulada por uma equipe de 

trabalho formada pelos discentes, como supracitado, como supracitado, utilizando as redes sociais 

para divulgação do evento e das marcas parceiras, cartazes em locais estratégicos previamente 

pensados. As artes de cards e cartazes foram elaborados pela equipe de comunicação. 

Para contribuir com o festival e trabalhar a prática de comunicação, os alunos foram em 

busca de patrocinadores propondo a parceria. Como feedback, as empresas tiveram suas marcas 

divulgadas na rede social do evento assim como na decoração, em materiais gráficos e de forma 



 
 

oral durante todo o evento. Muitas empresas ligadas ao ramo de gastronomia, decoração, utensílios 

de cozinha e restaurante desejaram contribuir com o evento. 

 
 

3. Análise de dados 

 
 

O festival gastronômico “Sabores do Mundo”, produto final do Projeto Integrador: 

planejamento de eventos gastronômicos, foi realizado dia 10 de junho de 2022, recebeu 

aproximadamente 300 pessoas, iniciando às 18h, tendo uma programação que durou mais ou 

menos 3 horas e 30 minutos no qual, além da exposição de preparações elaboradas pelos discentes 

de CST em Gastronomia (imagens 1), tiveram: 

 Música ao vivo: foram convidados dois músicos que animaram o evento no formato “Voz 

& Violão” (imagem 2); 

 Sorteio de brindes entre os participantes: os brindes foram doações de empresas de 

alunos e empresas parceiras, tendo também uma cesta com uma preparação de cada barraca 

exposta (imagens 3); 

 Mini oficinas de confeitaria para crianças: para o evento ser atrativo também para as 

crianças, foi realizada uma pequena oficina no qual os alunos ensinaram crianças, de forma fácil e 

lúdica, algumas habilidades da confeitaria, como enfeitar brigadeiros (imagens 4); 

O evento foi realizado no Senac UV Petrolina, mais precisamente no estacionamento para 

colaboradores, um espaço amplo e aberto, seguindo as recomendações para realização de eventos 

durante a pandemia. A realização do evento em um espaço interno no Senac proporcionou a 

integração com a comunidade externa e um foco maior nos ambientes da unidade, trazendo o 

público para dentro da instituição, dando uma maior visibilidade à estrutura e cursos do Senac, em 

especial de Gastronomia através, também, da interação entre discentes, docentes e participantes 

do evento. 

A comercialização das preparações realizada pelos alunos (imagens 5) foi de encontro com 

os objetivos do Projeto Integrador e das Marcas Formativas do Senac que citam que “o PI deve 

estimular os alunos em desenvolver uma visão empreendedora de forma criativa, inovadora e 

autônoma” (Modelo Pedagógico Senac - MPS). Além disso, o MPS visa que o projeto integrador 

também invista em ações que promova o protagonismo do aluno diante de situações 

problematizadoras e desafiantes, e acredita-se que a comercialização dos próprios produtos dentro 

do evento em questão proporcionará, aos discentes, situações de aprendizado através da tomada 

de decisões e trabalho em grupo para atingir os objetivos almejados. 

A decoração do ambiente foi pensada pela equipe específica, como supracitado, tendo o 

auxílio de toda a turma. O espaço foi composto por 4 setores, assim dividido: 

a) Setor das exposições: no qual foram colocadas mesas para cada expositor; nesse 

espaço, os participantes puderam interagir com os expositores, conhecendo sobre os 

produtos ali expostos; 



 
 

b) Setor de socialização: composto de mesas e cadeiras; serviu para os participantes se 

acomodarem e socializarem entre eles (imagem 6); 

c) Setor da animação: onde os músicos e estrutura de som estiveram localizados; 

d) Setor kids: um pequeno espaço que foi utilizado para a realização de oficina para 

crianças; 

e) Ambiente instagramável: composta de painel com a logo do evento, banco, iluminação 

decorativa e estante expondo as marcas parceiras. O ambiente foi muito usado para 

fotos (imagem 7). 

 
A turma de CST em Gastronomia da Faculdade Senac Petrolina (imagem 8), responsável 

pelo planejamento, organização e execução do evento, alcançou as metas desejadas pelos 

docentes no que compete à práticas de gestão de eventos. O evento foi um sucesso graças à 

dedicação e empenho de todos os envolvidos. 

 

 

 

Imagens 1: Algumas preparações produzidas e comercializadas pelos discentes 



 
 

 
Imagem 2: Músicos convidados para animar o evento 

 

 
Imagens 3: Ganhadores dos sorteios realizados no evento 

 

 

 

Imagens 4: Discentes ministrando oficina de brigadeiro para crianças durante o evento 



 
 
 

 
 

Imagem 6: Espaço de socialização 

 

Imagem 7: Entrada do evento / espaço instagramável 

Imagens 5: Público conhecendo sobre os produtos através dos próprios discentes 



 
 

 
 

Imagem 8: Turma do 3º módulo do CST em Gastronomia 
responsável pelo planejamento e execução do evento 

 
 
 
 
 

 

4. Conclusão 

 
O Festival Sabores do Mundo teve um público de aproximadamente 300 pessoas, tendo seu 

público maior familiares e amigos dos discentes. O evento alcançou todos os resultados esperados 

colaborando de maneira prática para o alcance de pelos menos quatro de sete das características 

dos egressos almejadas pelo PPC do curso de Gastronomia: 

- Visão empreendedora: “incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da 

compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos”; 

- Desenvolvimento de habilidades de gestão: “desenvolver competências profissionais tecnológicas, 

gerais e específicas, para a gestão de processos e a produção de bens e serviços”; 

- Profissionais proativos e flexíveis: “adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização 

e a atualização permanente dos cursos e seus currículos”; 

- Profissionais éticos e sustentáveis: “propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, 

econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias”. 
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