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Planejamento de Cozinha Profissional 
 

 

O curso intensivo de Planejamento de Cozinha Profissional tem como objetivo qualificar o profissional à realização do 
planejamento e estruturação de projetos de cozinha industrial, a partir da análise crítica dos aspectos relacionados à legislação, 
ao dimensionamento físico e de pessoal, às edificações e instalações, com base nas Boas Práticas de Fabricação e nos 
Procedimentos Operacionais Padronizados. Visa, também, apresentar novas tecnologias em processos e produtos que 
influenciam no layout de uma Unidade de Alimentação e Nutrição e impactam na segurança do alimento produzido. 

 

A quem se destina 
Nutricionistas, Técnicos em Nutrição e Dietética, Arquitetos, 
Gastrônomos, Chefes de Cozinha e a outros profissionais que 
atuam ou desejam atuar neste segmento. 
Indicado, também a e estudantes de cursos de graduação e 
superiores de tecnologia nas áreas relacionadas.  
 
Modalidade Disponível 
Sistema Híbrido  
Aulas Presenciais com Transmissão ao Vivo 
Aulas Transmitidas ao Vivo em Sala Virtual (com interação 
entre docente e alunos em tempo real)* 
Pode incluir Aulas Gravadas 
 
Atividades Práticas Previstas 
Discussão de Casos 

Turma 17 
Início 
17 de janeiro de 2023 
 
Duração 
03 Meses 
 
Carga Horária 
48 horas 
 
Periodicidade 
Aulas semanais. 
 
Dias e Horários 
Terça-feira, das 18h30 às 22h30 

 

Perfil Profissional e Mercado de Trabalho 

Há um amplo mercado de trabalho para o profissional qualificado nesta área, pois o crescimento do mercado de alimentação 
acompanhado do aumento das exigências dos consumidores, tem cobrado dos empreendedores e dos gestores, uma postura 
mais profissional e menos empírica no planejamento e estruturação de projetos de Cozinhas Industriais, o que levará, 
seguramente, a uma maior satisfação ao cliente e rentabilidade ao negócio. Além disso, o planejamento do espaço físico e o 
dimensionamento assertivo das áreas e do pessoal são muitas vezes cruciais no sucesso do empreendimento. 

 

Competências Desenvolvidas no Egresso 

Ao final do curso intensivo de Planejamento de Cozinha Profissional, o profissional será capaz de: 

• Reunir dados e informações básicas que o auxilie a analisar criticamente projetos de cozinhas industriais; 

• Conhecer e interpretar a legislação sanitária vigente que se aplica a este segmento; 

• Conhecer novas tecnologias e tendências de mercado que influenciam na elaboração de um projeto de cozinha 
industrial; 

• Dimensionar pessoal e equipamentos para construção ou reforma de cozinhas industriais; 

• Analisar e propor fluxos, fluxogramas e processos. 
 

Programa do Curso 

Introdução ao Planejamento de Cozinha Profissional: Legislação; Acessibilidade e Tendências de 

Mercado; Dimensionamento das Áreas; Dimensionamento de Pessoal. 

 

16h 

Edificações e Instalações e outros Aspectos Relacionados às Boas Práticas de Fabricação (BPF) e 

aos Procedimentos Operacionais Padronizados (POP): Manutenção Preventiva e Higienização de 
6h 
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Ambientes; Equipamentos e Utensílios que influenciam o Planejamento Estrutural de Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN). 

Novas Tecnologias em Processos e Produtos que Influenciam no Layout de UAN e Interface com 

Segurança do Alimento: Vegetais Pré-Processados; Produtos Alimentícios de Quarta e Quinta Gerações; 

Sistema Cook Chill, Cook Chill ROP, Sous Vide, Entre Outros; Cozinha de Montagem; Cozinha de 

Finalização. 

10h 

Planejamento e Elaboração do Projeto de Cozinha Industrial: Princípios Básicos de Planejamento; 

Dimensionamento das Áreas; Elaboração do Projeto, Construção, Serviços e Instalações; Análise de 

Exemplos Práticos de Fluxos, Fluxogramas e Processos. 

Discussão de Casos de Planejamento de Cozinha. 

16h 

Carga horária total: 48h 

 

Coordenação 

Débora Cabanes Bertomeu 
Nutricionista. Pós-graduada em Gestão da Qualidade e Controle Higiênico-Sanitário de Alimentos pelo Instituto Racine. Sócia-
diretora da Diferencial Nutri Consultoria em Alimentação e Nutrição. Docente do Centro de Estudos de Enfermagem e Nutrição 
pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Instituto de Pesquisa, Gestão e Ensino em Saúde/RS, Estácio de Sá e UNIP/São 
Paulo. Conselheira Efetiva do Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região - Gestão 2020-2023. Coordenadora de Cursos e 
Docente no Instituto Racine. 

 

Corpo Docente 

Os professores que integram o corpo docente do Instituto Racine de Educação Superior são titulados e/ou qualificados, 
congregando competências técnicas e humanísticas à visão sistêmica das perspectivas socioambientais e mercadológicas das 
áreas em que atuam. São doutores, mestres, especialistas e/ou docentes com vasta experiência profissional. 

 

Investimento 

Nacional: Inscrição R$50,00 Curso R$ 1.756,00 

R$ 1.542,60 à vista 
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Boleto: 06 parcelas de R$ 292,67  
(À 1ª parcela acrescentar o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Cartão de Crédito: 10 parcelas de R$ 180,60  
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Estudantes de cursos de graduação, cursos superiores de tecnologia e cursos técnicos têm 30% de desconto neste curso. 

 

  Inscrição Internacional 

A vista (A pronto) A prazo (Prestações) 

359 USD 03 parcelas de 148USD 
328 EUR 03 parcelas de 135 EUR 
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Programas de Facilitação de Acesso à Educação 

  

Programa de Monitoria Acadêmica  

É um dos mais importantes instrumentos de apoio à realização das atividades 
educacionais e eventos do Instituto Racine e tem como objetivos proporcionar 
aos Monitores uma enriquecedora experiência acadêmica e contribuir com a 
qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que se realiza de forma única 
em cada sala de aula. 
 
  Monitoria Presencial e Monitoria Remota 
  Processo Seletivo Anual - Bolsa de Estudo de até 100% 
  Processo Seletivo Individual - Bolsa de Estudo de até 90%  

 

 

Convênios de Cooperação Educacional 

O Instituto Racine estabelece convênios com empresas, instituições, órgãos públicos e entidades, para levar condições de 
inscrição em cursos com valores diferenciados a funcionários, colaboradores e associados. Consulte-nos! 

 

Informações e Orientações para Inscrição 

Telefone / WhatsApp 

+55 (11) 3670-3499 

E-mail 

cursos@racine.com.br 

Site 

www.racine.com.br 
 

Para informações sobre Inscrições, Condições de Pagamento, 

Política de Desconto, Cancelamentos e Locais das Aulas, 

escaneie o QR Code ao lado. 
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