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Apesar do povo brasileiro ser considerado empreende-
dor, segundo as estatísticas do IBGE, 50% das empre-
sas fecham antes de completar 5 anos de funciona-

mento. 

Mesmo com incentivos governamentais, promoção pa-
ra formalização, facilidades administrativas e fiscais, 
muitos sucumbem por falta de orientação e planeja-

mento. 

A possibilidade de jovens universitários empreender, 
com apoio de sua universidade e seu corpo de profes-

sores, num evento realizado dentre de seu campus, 
apresenta-se como um momento único de grande 
aprendizado para entender como deve ser elaborado 

na prática, o tão necessário planejamento. 

Ver esses jovens, muitos abaixo dos 20 anos, prepa-
rando-se, estudando possibilidades e produtos, avali-
ando custos e outros aspectos inerentes ao comércio 

no ramo gastronômico, apresentou-se como um trei-
namento real para o futuro, onde puderam, de uma 
forma ainda pequena, restrita, perceber seus recur-

sos, seu potencial, suas dificuldades e limitações. 

Esse laboratório certamente marcou muitos pelo inedi-
tismo e pela coragem que tiveram que demonstrar 
para enfrentar uma situação nova e desconhecida, sem 

ter muita certeza do que teriam pela frente. 

O evento Feira Gastronômica do Parque Tecnológico da 
UFRJ foi um sucesso, mesmo com imprevistos como a 
chuva, que insistiu em cair justamente nos dias em que 

a feira acontecia ao ar livre. 

Nós, alunos e alunas da disciplina de Planejamento Es-
tratégico em Alimentação, do 2º período do curso de 

Gastronomia da UFRJ, recebemos da Profª Cláudia So-
ares duas tarefas paralelas às atividades de nossos 
colegas empreendedores. A primeira consistiu em rea-
lizar uma pesquisa de satisfação entre os visitantes e 
consumidores da Feira. A segunda tarefa foi entrevis-
tar os colegas empreendedores para conhecer um 
pouco de suas histórias, experiências, desafios e so-

nhos. O resultado desse trabalho conjunto resultou 

nessa revista. 

 

Agradecemos pela leitura.  

Ao Leitor 

 

 

Foto: Lucas Maciel 
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O curso de Gastronomia 

Ceci Santiago — Coordenadora Acadêmica  

O Curso de Bacharelado em Gastronomia faz parte, juntamente com o curso de 

Nutrição, do Instituto de Nutrição Josué de Castro e foi aprovado pelo Conselho Univer-

sitário da UFRJ em 2009. A primeira turma do curso teve seu ingresso em 2011 . 

A criação do curso em uma universidade pública tem importante papel na ques-

tão da inclusão social, uma vez que este é o primeiro curso de bacharelado em Gastro-

nomia na região Sudeste. A partir da criação do curso, ampliaram-se as oportunidades 

de acesso ao ensino de graduação na área, com o  objetivo voltado para a formação e 

qualificação de profissionais nos diferentes setores da área de Gastronomia; 

 A formação de profissionais nas áreas de gestão, hospitalidade e culinárias, veio 

atender a uma demanda crescente da sociedade por profissionais com este perfil. 

 Em 2014 formou-se a primeira turma de bacharéis em Gastronomia com profissi-

onais generalistas, voltados para atuar em unidades gastronômicas de natureza pública 

ou privada, nos diversos segmentos de prestação de serviços e indústria de alimentos e 

bebidas. 

http://gastronomia.nutricao.ufrj.br/images/_gastronomia/arquivos/UFRJ2020__CONSUNI_29_10_09_aprovado.pdf
http://gastronomia.nutricao.ufrj.br/images/_gastronomia/arquivos/UFRJ2020__CONSUNI_29_10_09_aprovado.pdf
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O Parque Tecnológico da UFRJ é um ambiente de inova-

ção que tem como objetivo estimular a interação entre 

a Universidade e empresas inovadoras, transformando 

conhecimento em emprego e renda e oferecendo pro-

dutos e serviços inovadores para a sociedade.  

 

Podemos dizer, de certa forma, que o principal alimen-

to de um espaço como esse, são as interações gera-

das. E para produzir este alimento especial, precisa-

mos de muitos ingredientes, que vão de pessoas bri-

lhantes à eventos com temas interdisciplinares, que 

nos permitam gerar interações não óbvias, capazes de 

impactar o mundo com soluções para problemas reais.  

 

Um dos desafios do Parque para os próximos anos é 

gerar um ambiente mais agradável para a sua comuni-

dade. Inovar no seu ambiente trazendo serviços que 

deixe o seu ecossistema mais inovador, mais saudável, 

mais habitável, mais acolhedor e mais divertido. 

Neste contexto, o Parque criou a Feira Gastronômica e 

Cultural, que teve a sua primeira edição nos dias 17, 18 

e 19 de maio de 2016. 

 

A ideia do evento foi unir uma série de ações e agentes 

que estivessem circulando entre a cultura gastronômi-

ca de comida de rua, ações culturais, oficinas temáti-

cas, exposições de projetos de extensão da UFRJ e em-

preendimentos ligados à economia solidária. Para tan-

to o Parque reforçou uma parceria que a tempos vinha 

trilhando com o curso de Gastronomia com o objetivo 

de fomentar os alunos empreendedores de gastrono-

mia trazendo os seus empreendimentos para a feira do 

Parque. Sim, inovação e gastronomia: uma interação 

que deve se tornar cada vez mais óbvia! 

FEIRA GASTRONÔMICA E CULTURAL DO PARQUE TECNOLÓGICO DA UFRJ 
Leonardo Melo - Coordenador de Desenvolvimento Institucional  do Parque Tecnológico da UFRJ  

Danielle Páscoa — Analista de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do Parque Tecnológico da UFRJ. 

Foto: Leticia Tavares 

8 
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Trazer para dentro da feira os projetos da UFRJ que 

empoderam os alunos passou a ser um dos motes 

mais importantes do evento, e para tanto se articulou 

a participação de projetos ligados à Universidade das 

Quebradas - com performance, rap brasileiro e Hai-

cai; do projeto UFRJ Desafia com a exposição dos 

protótipos de corrida dos projetos Minerva Baja e 

Formula SAE; do projeto ATIVIDA com seu projeto de 

qualidade de vida; da Feira de Agroecologia da UFRJ e 

dos Alunos Contadores de História do IPPMG. 

A feira também reuniu alguns Food Trucks e um ambi-

ente lounge onde todos os dias os funcionários das 

empresas do Parque, alunos, professores e técnicos 

administrativos da UFRJ puderam apreciar as delí-

cias gastronômicas oferecidas na feira, bem como se 

deleitar com as apresentações culturais disponibili-

zadas a cada dia. 

 

Para o Parque a realização da primeira edição do 

evento – que foi concebida como um projeto piloto – 

foi considerada um grande sucesso, uma vez que 

conseguiu com que mais pessoas conhecessem o 

Parque (50% do público da feira de acordo com a 

pesquisa realizada pelo curso de gastronomia nunca 

tinham vindo ao Parque), possibilitou maior integra-

ção entre os habitantes do Parque, fomentou o em-

preendedorismo entre os alunos de gastronomia, po-

pularizou projetos extensão universitária da UFRJ por 

meio de apresentações, divulgou a cultura orgânica 

por meio da Feira de Agroecologia da UFRJ e  disponi-

bilizou um novo ambiente gastronômico e cultural no 

Parque. 

 

Por todas estas razões, a comunidade Parque Tecno-

lógico segue entusiasmada para repetir esta receita 

de sucesso em novas edições do evento em 2016. Afi-

nal de contas, combinar um dos melhores ambientes 

de inovação do Brasil com o reconhecido Curso de 

Gastronomia da UFRJ tem tudo para gerar o alimento 

principal de um ambiente de inovação: interações 

interdisciplinares de alta qualidade que gerem muitos 

impactos positivos na sociedade! 

Divulgação 
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Pesquisa de Satisfação 
Michael Maller—Aluno do curso de Gastronomia 

Durante a 1ª Feira Gastronômica do Parque Tecnológico, realiza-

da na Cidade Universitária UFRJ, foi realizada uma pesquisa 

constituída de 20 perguntas abertas e fechadas aplicadas atra-

vés do aplicativo Typform que processa automaticamente as 

respostas. Foram entrevistadas 30 pessoas de ambos sexos, 

sendo esse número apenas uma amostra do público real do 

evento já que os entrevistados estavam sempre em grupo e 

suas respostas dadas em coletivo. A amostra não foi intencional, 

pois os entrevistados sempre eram abordados após as com-

pras, tanto nas barraquinhas quanto nos food trucks, e na praça 

de alimentação. Vale ressaltar ainda que a amostra mesmo sen-

do pequena atingiu o objetivo dado que aplicaram a teoria da 

amostragem por saturação. 

Dos 30 entrevistados 66% eram do sexo feminino e 33% eram 

do sexo masculino, sendo 70% profissionais e 29% estudantes. 

Eles relataram que ficaram sabendo da Feira através de Conhe-

cidos (39%), Redes sociais (21%), Viram acontecendo (14%), 

Outros (14%), Site da UFRJ (10%), destes 51% já haviam ido ao 

Parque Tecnológico e 48% não. Os meios de locomoção utiliza-

dos para chegar ao evento foram Carro (59%), Ônibus interno 

(22%), Carona (7%), A pé (7%), Ônibus da empresa (3%). Os 

entrevistados consumiram nas Barraquinhas (46%), nos Food 

trucks (19%), em Ambos (34%), avaliaram Preço x Qualidade 

como Justo (44%), Razoável (25%), Injusto (14%), Ótimo (14%) e 

ainda consideraram sobre a variedade de produtos oferecidos 

sendo 64% Bom, 25% Ruim e 10 % Ótimo. 92% afirmaram não 

ter comprado algo além de alimentos e 7% afirmaram ter com-

prado algo além de alimentos.  

Quanto ao preço os entrevistados elogiaram dizendo que as 

porções eram adequadas, que os produtos oferecidos eram 

bons e gostosos, que o preço e qualidade eram excelentes, em 

contrapartida criticaram dizendo que a qualidade era inferior e 

o atendimento péssimo, que o local não foi o mais adequado, que 

o preço do food truck era elevado, mas que a barraquinha tinha 

um preço pertinente, entre outros comentários.  

Quando questionados o que mais haviam gostado, ressaltaram: a 

animação, as barraquinhas, a comida, a ambientação, a música, 

a variedade de produtos, o clima de festa, entre outros comen-

tários.  

Ao indagarem sobre o que achavam que poderia melhorar, dis-

seram que era necessário cobertura pra chuva, mais barraqui-

nhas, melhor divulgação, comida mais rápida, infraestrutura, 

transporte, variedade dos produtos, porém 4 comentaram que 

não havia nada a melhorar. 

Ao compararem os valores gastos encontraram o máximo de R$ 

100,00, mínimo de R$ 4,00, com a média de R$ 30,85, avaliada 

como muito boa pelos organizadores do evento. 

Ao responderem de onde vieram, 8 disseram CCS, 6 disseram 

CT, 1 disse BioRIO, 2 disseram De casa, 2 disseram Fundão, 6 

disseram Parque Tecnológico, 4 disseram Trabalho, 1 disse Fio-

cruz. 

As empresas e/ou unidades de origem eram CCS, INJC, CT, 

UFRJ, FMC, Consultor do Parque,  BioRio, Agencia e Inovação, 

Schlumberger, SIMON. 

Quando interpelados quanto ao que menos gostaram responde-

ram: grama, duração curta, música e lugar mais abrigado, de-

mora do food truck, difícil acesso, chuva, quantidade insuficiente 

de insumos nas barraquinhas, falta de estrutura e a demora na 

entrega do pedido, o local inapropriado.  

No computo geral 96% dos entrevistados gostaram e 3% não 

gostaram, destes 96% afirmaram que voltariam na próxima 

edição e 3% não. 
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● A chuva não foi impedimento 

para a participação e pre-

sença de empreendedores e 

consumidores, negando a 

máxima de Adriana Calca-

nhoto de que “cariocas não 

gostam de dias nublados”.  

Foto: Rosa Hoff 
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Foto Montagem: Fabíola Magalhães 
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OS EMPREENDEDORES 
Seus sucessos, suas dificuldades e a necessidade de muita organização e planejamento. 

Nove jovens empreendedores, sendo oito alunos e uma recém-

formada do curso de Bacharelado em Gastronomia da UFRJ, 

participaram vendendo  seus produtos.  

Alguns mais experientes,  outros marinheiros de primeira via-

gem, uns com apoio familiar ou de amigos próximos, outros 

sozinhos, mas todos motivados pela experiência. 

Um dos principais obstáculos apontados foi a  dificuldade de 

deslocamento, que aliado a chuva, atrapalhou e tumultuou signi-

ficativamente a logística, principalmente daqueles que dependi-

am de transporte público para chegar com seus produtos e 

materiais necessários.  

Chegar de longe usando ônibus ou BRT, carregando grandes 
sacolas, tornou-se um desafio à parte. Como proteger frágeis 

empadinhas ou trufas delicadas? 

Enfrentar a chuva que insistia em invadir os estandes, molhando 

os docinhos expostos, causou frustração, desânimo e tristeza 

em alguns, e vontade de buscar soluções quase impossíveis em 
outros. Nesse momento constatamos que o planejamento não 

considerou essa possibilidade. 

Empreender com pouca experiência nos faz ver que existem 

situações perfeitamente previsíveis para quem está acostuma-

do mas completamente inesperadas para os “novinhos”. Não 

pensaram, por exemplo, que haveria a necessidade de notas e 

moedas de baixo valor para dar de troco... “Ah, devia ter trazido 

o meu cofrinho!” 

Houve ainda a questão das aulas para os empreendedores alu-

nos do curso. Como preparar produtos até a madrugada, estu-

dar, faltar algumas aulas para permanecer na feira ou estar 

presente nas reuniões preparatórias, enfim, conciliar tantas 
demandas e ser ainda um estudante dedicado? Este desafio 

exigiu capacidade de organização do tempo e planejamento de 

uma nova rotina necessária para o período. 

No meio das dificuldades, eis que surgiram as facilidades. Além 

de talentos pessoais desconhecidos, amigos, colegas e familia-

res apareceram pra ajudar. Dentro dos estandes os empreen-

dedores colaboraram  muito  uns com os outros e alguns pro-

fessores  reorganizaram seus cronogramas de aulas para via-

bilizar a presença dos alunos à feira.  

Isso deixou todos os envolvidos agradecidos. 

Empreendedor Marca Produto 

Naiany Xavier Le Brigadelice Brigadeiros de Copinho 

Priscilla Balado Porto do Sirigado Paella 

Raphaela e Luis Bessa La Petite Farfalla Brigadeiros com sabor 

Yasmim Santos Delícias da Yaya Empadas e Bolo de Copo 

Guilherme Santana Gui Pâtisserie  Brownie no copo com calda 

Noemia Cardoso Salgados da Noemia Coxinha e Bolinho de Aipim 

Fabiane Pettersen Sta. Philomena Caponatas e Geléias 

Natasha Oliveira Nat Chocolatier Trufas 

Gabriela Dittz Gabs n’ Fabs Picadinho Carioca 
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Moradora de Santa Cruz da Serra, bairro loca-

lizado no município de Duque de Caxias no es-

tado do Rio de Janeiro, Naia começou a vender 

trufas, meses antes de entrar para o curso de 

Gastronomia em 2015.  

Com a oportunidade de participar da Feira Gas-

tronômica do Parque Tecnológico, decidiu criar 

a marca “Le Brigadelice” e produzir brigadei-

ros de copinho com os recheios de suas trufas.  

“O brigadeiro de copinho facilita o transporte e 

é um doce simples e prazeroso”, diz Naia.  

Por ser fã dos Beatles, criou  nomes de briga-

deiros inspirados em suas músicas.  

Foi observado um extremo cuidado na apresen-

tação dos produtos com muita delicadeza nos 

detalhes. 

Sua atuação na feira foi uma experiência bem 

sucedida e seu sonho para o futuro será ter 

um empreendimento onde todos os produtos 

tenham muita qualidade. Estar cursando Gas-

tronomia ajudará na realização desse objetivo. 

Foto: Fabíola Magalhães 

Contatos: 

Whatsapp: (21) 98278-4712 

Facebook: www.facebook.com/lebrigadelice 

Instagram: @LeBrigadelice 
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Brigadeiro Clássico da Naia 

 
Ingredientes 

1 lata de leite condensado 
1 caixinha de creme de leite 

1/2 xícara de chocolate em pó 
1 colher de chá de manteiga 

 
Modo de Preparo 

Em uma panela, misture todos 
os ingredientes antes de levar  

 
 
ao fogo, cuidando para dissol-
ver bem o chocolate. Leve ao 
fogo médio, mexendo sempre, 
até soltar do fundo da panela. 
Mexa por mais alguns minutos 
se quiser um brigadeiro mais 
consistente. Coloque em copi-
nhos e sirva. 

Receita 
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Priscilla é enfermeira, bombeira, aluna  da 

Gastronomia, integra um grupo de pesquisa da 

faculdade, é dona de casa, filha, esposa e como 

ela mesma diz: dona de um gato maluco. 

Difícil entender como consegue ser eficiente 

em tantas atividades, arrumar tempo para ir a 

academia de ginástica e ainda participar da 

feira de gastronomia e 

isso tudo sem perder o 

bom humor.  

O fato de vir de uma fa-

mília empreendedora, 

dona de um restaurante, 

facilitou essa empreita-

da.  

A ideia de vender paella 

na feira, surgiu da facili-

dade de usar o empreen-

dimento familiar com a 

extravagância de ofere-

cer um produto diferen-

ciado.  

As vendas foram muito 

bem sucedidas, sendo a 

Paella um dos pratos 

mais solicitados. 

Perguntada se tinha um 

conselho para jovens 

empreendedores, Priscilla respondeu: “Nunca 

perca uma oportunidade”. 

Declarou que seu sonho na gastronomia é ven-

der prazer no prato e no futuro, além de aju-

dar a família, pretende ter um negócio só seu 

na área de doces. 

Priscilla, a Multitarefas 

 

Foto: Rosa Hoff 
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Paella do pai da Priscilla 

Ingredientes 

 3 tomates 

 2 cebolas 

 2 pimentões 

 1/2 cabeça de alho 

½1/2 kg de camarão 

½1/2 kg de polvo 

½1/2 kg de lula 

½1/2 kg mexilhão 

½1/2 kg pescado     

(torinhas) 

 3 a 4 xic. arroz 

 Caldo básico de peixe 

                                                                                   Sal, azeite e páprica doce 

                                                                                    e picante à gosto. 

 

Modo de Preparo 

Aquecer o azeite na paelheira e acrescentar o tomate, pimentão, cebola e alho picados e 

mexer. Adicionar o polvo, a lula, o peixe, o camarão , o mexilhão e mexer. 

Adicionar o sal, a páprica e o caldo de peixe, quanto baste. Adicionar o arroz (o ideal é arroz cru, 

mas pode ser cozido). 

Vai adicionando caldo de peixe até alcançar o ponto. Enfeitar e servir. 

Receita 

Foto: Claudia Soares 
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Raphaela e Luis, o casal empreendedor 

 

Ambos são alunos da gastro-

nomia e se conheceram no 

curso. 

Com a oportunidade de em-

preender na feira, criaram a 

marca “La Petite Farfalla”. 

Como diz Raphaela: “La petite 

porque sou pequena e estudo 

francês e farfalla por que ele 

estuda italiano e me chama 

assim, de borboleta”.  

A ideia de fazer brigadeiros 

surgiu em função de uma fá-

cil logística, uma vez que ne-

cessitavam, além dos insu-

mos, apenas de uma panela e 

das próprias mãos.  

Usaram a criatividade para 

produzirem brigadeiros dife-

renciados. 

Maracujá, limão, churros, 

tradicional, morango e coco 

formaram o cardápio de sa-

bores.  

Luís usou de seu talento para 

as finanças e Raphaela sua 

habilidade como confeiteira. 

Assim trocaram experiências 

e aprendizados.   

Na feira venderam kits com 

brigadeiros sortidos e a ex-

periência positiva, apesar 

dos imprevistos,  os faz pen-

sar em novos projetos, como 

por exemplo, lançar uma li-

nha para os dia dos namora-

dos e quem sabe criar um 

brigadeiro salgado? 

Luís deixa um conselho para 

os futuros empreendedores: 

“Paciência, planejamento e 

persistência”.  

Foto: Rosa Hoff 

Contatos: 

Whatsapp: (22) 98858-1878 / 

(22) 99889-5008 

Facebook:  

www.facebook.com/lapetitefarfalla 

Instagram: @LaPetiteFarfalla_ 
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Ingredientes 

395g de leite condensado 

20g de manteiga 

150ml de polpa de maracujá 

Açúcar ref inado para decorar 

 

Modo de Preparo 

Peneirar toda a polpa do maracujá. 

Reservar as sementes para deco-

ração. Reduzir o suco obtido da 

polpa em fogo brando. Utilizar o 

suco somente quando estiver frio. 

Em uma panela, adicionar o leite 

condensado, a manteiga e o suco  

 

reduzido em temperatura ambiente. 

Em fogo brando, com um fouet, 

mexer até que solte das laterais e 

fundo da panela. Colocar a massa 

em um recipiente até que esteja 

fria para modelar. Enrolar os bri-

gadeiros e passar no açúcar.  

 

Sugestão: decorar utilizando a se-

mente em cima do doce. 

Rendimento: 363g, ou 18 briga-

deiros de 20g. 

Receita 

Brigadeiro de maracujá La Petite Farfalla 

Foto: Raphaela Coutinho 
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Yasmim sempre fez salgados e doces para as 

festas da família, mas como um hobby.  

A sua entrada no curso de gastronomia foi a 

oportunidade de nascer como empreendedora, 

transformando o hobby em uma fonte de renda.  

A marca “Delícias da Yaya” surgiu a partir da 

sua participação na feira.  

Mais do que vender bolos de copo e empadas, 

Yaya vendeu alegria para todos, clientes e cole-

gas empreendedores.  

Sempre muito otimista, não se abateu diante 

das dificuldades de apresentação, que a obriga-

ram a buscar soluções criativas para solucio-

nar problemas, como: o transporte das empa-

das sem que  se quebrassem.  

Sonha no futuro ter um restaurante com a irmã 

nutricionista e aconselha: “Tenha foco e busque 

sempre uma saída sem prejuízos”.  

Foto: Fabíola Magalhães 

Contatos 

Whatsapp: (21) 99318-3045 

Facebook: www.facebook.com/deliciasdayaya 

Instagram: @yayanacozinha 
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Ingredientes 

Massa 

1Kg de farinha de trigo 

500g de margarina  

Recheio 

350g de queijo minas frescal 

30g de queijo parmesão ralado 

2 colheres de sopa de maionese 

2 caixas de creme de leite 

100ml de leite 

Sal a gosto 

 

Modo de Preparo 

Em uma tigela misture com a 
mão a farinha com a margari 

 

na, até f icar uma massa homo-
gênea. Depois pegue um pouco 
da massa e coloque na formi-
nha de empada e abra, faça is-
so em todas as outras formi-
nhas. 

Recheio: Coloque todos os ingre-
dientes no liquidif icador até f i-
car uma mistura homogênea. 
Coloque um pouco de creme em 
cada forminha que esteja com 
a massa, leve ao forno pré 
aquecido por 40min a 50min. 

Rende até 50 porções, depende 
do tamanho da forma de em-
pada. 

Receita 

      Empada de Queijo da Yaya 

Foto: Rosa Hoff 
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O determinado Guilherme santana 
De uma família de cozinheiros amadores, Gui-

lherme sempre dividiu duas paixões: a Gastrono-

mia e a Medicina. No final das contas, optou por 

aquilo que sempre amou, a cozinha! 

Entrou para o curso de Gastronomia na UFRJ e 

já no seu segundo período e com um objetivo em 

mente, decidiu vender ovos de colher na Páscoa. 

Focado em se especializar em confeitaria e com 

o retorno que obteve da Páscoa, Guilherme fez 

um curso com Diego Lozano, premiado chef con-

feiteiro brasileiro e que confirmou sua vocação. 

A partir do curso feito, Guilherme começou a 

vender brownies na faculdade e assim começou 

a fazer sucesso. 

Hoje possui a empresa “Gui Pâtisserie”, onde 

trabalha com eventos e pretende se especializar 

em confeitaria profissional. 

Nessa primeira feira que participou, inovou tra-

zendo quadradinhos de Brownie servidos em um 

copo com uma calda de chocolate quente e es-

peciarias. Sucesso total! 

Simpatia e amizade são características facil-

mente observáveis em sua personalidade. De-

m o n s t r a - s e 

sempre disposto 

a ajudar os cole-

gas em suas difi-

culdades. 

Seu conselho: 

Ter persistência. 

Foto: Fabíola Magalhães 

Contatos: 

Whatsapp: (21) 99571-1146 

Facebook:  

www.facebook.com/guipatisserie 

Instagram: @g.patisserie 
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Noemia faz salgados há mais 20 

anos, principalmente coxinhas e 

bolinhos de aipim. Mesmo com 

essa larga experiência, não pos-

suía uma marca própria. 

Buscando sempre se aprimorar, 

fez vários cursinhos de salgados 

e bolos, mas o que queria mesmo 

era  conseguir o certificado de 

conclusão do Ensino Médio. Em 

2013, após 25 anos longe dos ban-

cos escolares, prestou o ENEM 

visando conquistar esse certifica-

do, e eis que para a sua surpresa, 

alcançou nota suficiente para in-

gressar no curso de Gastronomia.  

Sentiu-se muito bem acolhida pe-

los jovens colegas do curso e 

adorou as aulas práticas, que a 

ajudaram a melhorar seus produ-

tos, inclusive levando-a a modifi-

car algumas receitas, substituin-

do ingredientes ultra processa-

dos por outros mais naturais.  

A oportunidade de participar da feira, a fez cri-

ar finalmente uma marca: Salgados da Noemia. 

Quem a auxiliou neste processo e no desenho 

da logo foi o colega Guilherme Santana, da Gui 

Pâtisserie.  

Daqui pra frente ela irá em busca do seu sonho: 

ter um espaço de festas, onde pretende ofere-

cer estágio para alunos da gastronomia. 

Seu conselho é a persistência a cada dia. 

Foto: Leticia  Tavares 

Contato: 

Whatsapp: (21)  98194-2412 
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Com ascendentes provenientes  de diversas  

regiões da Europa, a estudante de Gastronomia 

Fabiane busca resgatar seu passado familiar 

por meio da arte gastronômica. 

Começou a cozinhar aos 5 anos de idade, apren-

dendo a ler nos livros de receitas de sua mãe. 

Formou-se administradora, porém foi na Gas-

tronomia que encontrou o caminho para sua 

realização pessoal. 

Suas preparações culinárias italianas a fazem 

conhecer melhor  sua origem familiar além de 

homenagear sua bisavó, por meio da marca Sta 

Philomena, empresa artesanal de conservas  

doces e salgadas. 

Seu principal objetivo para o futuro: construir 

um espaço em que possa, por meio da comida, 

atender a crianças autistas. 

Foto: Rosa Hoff 

Contato 

(21) 98135-1310 

Facebook: www.facebook.com/santaphilomenafoods 
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Massa 

2 xícaras (chá) de leite 

1 xícara (chá) de azeite 

4 unidades de ovo 

3 xícaras (chá) de farinha de trigo 

1 colher (sopa) de fermento químico em pó 

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado 

1 colher (chá) de sal 

 

Recheio 
1 vidro de 550g de Caponata de 

Berinjela St. Philomena ½ 
 

Unte um refratário de 19 x 31 

cm com azeite e reserve. No liqui-

dif icador, bata todos os ingredien-

tes da massa até obter uma mis-

tura homogênea. Reserve. Colo-

que metade da massa no refratá-

rio preparado, cubra com o re-

cheio e, por cima, espalhe a mas-

sa restante. Asse por 40 minutos. 

Corte em quadradinhos  de 6 cm. 

Transf ira para um prato decorati-

vo e sirva!!! 

TORTA SALGADA COM CAPONATA DE                    

BERINGELA  ST. PHILOMENA ½ 

Receita 

Foto: Rosa Hoff 
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Este é o lema de Natasha que começou a ven-

der trufas em 2010, incentivada pela avó. 

A ideia surgiu após provar uma trufa com 

“gosto de sabão” e perceber que  poderia fa-

zer melhor. 

Sem ajuda, foi aprendendo sozinha... Foram 

muitas tentativas, muitos erros e experiências 

desastrosas, mas enfim chegou a um resultado 

satisfatório. 

A entrada para o curso de gastronomia auxili-

ou-a na elaboração, na técnica mais apurada, 

nos cuidados com a higiene, conservação, tem-

po de validade, embalagem e  apresentação. 

Hoje produz trufas, seu carro chefe, de diver-

sos sabores.  Segundo ela, é um produto ver-

sátil, de fácil armazenamento, conservação e 

muito vendável.  

No futuro pretende  especializar-se em choco-

late, ter seu próprio negócio e com clientes 

sempre satisfeitos. 

Seu principal conselho: “Tenha sempre o pé no 

chão e aprenda com os erros”, diz. 

Foto: Rosa Hoff 

Contatos: 

(21) 99164-6169 

E-mail: naty.oliveiracabral@hotmail.com 
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Gabriella Dittz é Bacharel em Gastronomia, for-

mada na primeira turma da UFRJ em 2015. 

Possui uma marca juntamente com Fabricio Fa-

bro, que é formado em Gastronomia pela Estácio 

de Sá. 

O objetivo deles é produzir pratos de inspiração 

ítalo-brasileira, com sabor e qualidade . 

Convidada a participar da feira, com sua marca 

Gabs n’ Fabs, criou um prato especialmente pa-

ra a ocasião, inspirada pelo concurso “Comida 

di Buteco”, qual seja: Picadinho carioca, com 

arroz a piamontese e farofa de Neston.  

Contatos: 

Whatsapp: (21) 98202-2876 / (21) 98202-0766 

Facebook: www.facebook.com/gabsnfabs 

E-mail: gabidittz@gmail.com 

 

Foto: Reprodução Facebook 
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“Boa sorte é o que acontece quando a 
oportunidade encontra o planejamento” 

Thomas Edison 

Finalizando essa publicação, queremos agradecer à Profª Claudia Soares, da disciplina de Planeja-

mento Estratégico em Alimentação, por estimular a todos nós: alunos da disciplina, empreendedores e 

executores da tarefa de criar essa revista. Você acreditou que seríamos capazes antes até de nós 

mesmos.  

Agradecemos à Coordenadora Ceci e a Equipe do Parque Tecnológico da UFRJ pelos textos disponibili-

zados. 

Também não poderíamos deixar de agradecer às professoras Joyce Cafiero, Gilza Sandre e Valéria 

Caselato, que ajudaram todos os alunos do 2º período do curso de Gastronomia, alterando ou rema-

nejando cronogramas de aulas, viabilizando dessa forma a participação no evento. 

Um especial agradecimento à Profª. Letícia Tavares por nos disponibilizar fotos do evento, sugestões 

e seu tempo para nos ajudar.  

Aos colegas empreendedores que nos confiaram suas histórias e receitas, muito obrigado e agora é 

olhar para o futuro e seguir motivados em busca de novos objetivos. Analisar com cuidado o que deu 

certo e o que falhou. Pensar em novos projetos e PLANEJAR. Seguindo seus próprios conselhos pro-

curem perseverar, ter paciência, coragem, obstinação e persistir para não perder oportunidades. 

Vocês agora já são veteranos em agir sem medo. 

Também agradecemos aos demais colegas da turma por suas contribuições e sugestões.  

Para nós foi desafiador e gratificante viver a oportunidade de elaborar a presente revista, mesmo 

sem nenhuma experiência na área.  

Boa sorte a todos! 

Fabíola Magalhães  

Rosa Hoff 

     PALAVRAS FINAIS 

http://pensador.uol.com.br/autor/thomas_edison/
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