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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:
Ocupação:

CONFEITEIRO

Educação

Formação Inicial e Continuada -

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

1

Qualificação:
Área Tecnológica:

Alimentos e Bebidas

CBO:

8483-10

Carga Horária

200h

Eixo

Produção

Tecnológico:

Alimentícia

Segmento
Tecnológico:

Confeitaria

Competência

Planejar a produção e fabricar produtos de confeitaria em conformidade com

Geral:

normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança do trabalho e
dos alimentos, higiene, saúde e preservação ambiental.

Requisitos de
Acesso:

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) – Completo
Ter, no mínimo, 16 anos.

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Planejar a produção de produtos de confeitaria em conformidade
Unidade de Competência 1

com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança do
trabalho e dos alimentos, higiene, saúde e preservação ambiental.
Fabricar produtos de confeitaria em conformidade com normas e

Unidade de Competência 2

procedimentos técnicos e de qualidade, segurança do trabalho e dos
alimentos, higiene, saúde e preservação ambiental.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
O curso Confeiteiro tem como objetivo o desenvolvimento de competências relativas ao planejamento
e execução de operações do processo de fabricação de produtos de confeitaria, do balanceamento ao
acabamento final do produto, de acordo com as tendências do mercado no que diz respeito a
matérias-primas e equipamentos, seguindo normas e padrões de qualidade, higiene, segurança,
prevenção de acidentes e preservação ambiental.
TIPO DE OFERTA:
( X) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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MÓDULOS

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA DA
UC

Tecnologia e processo na confeitaria
ESPECÍFICO

C.H DO
MÓDULO

160h

Planejamento de produção na confeitaria

40h

200h

TOTAL
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Confeiteiro
Unidade Curricular: Planejamento de produção na confeitaria
Carga Horária: 40h
Unidade de Competência 1: Planejar a produção de produtos de confeitaria em conformidade com
normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança do trabalho e dos alimentos, higiene,
saúde e preservação ambiental.
Objetivo da Unidade Curricular: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas, sociais,
organizativas e metodológicas relacionadas à tecnologia de matérias-primas, embalagens,
processos de fabricação, funcionalidade dos equipamentos e utensílios aplicáveis ao processo
produtivo da panificação.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

Organização da produção
Boas Práticas de Fabricação e
 Identificar as características gerais da matéria- Procedimento Operacional Padrão
prima.
 Noções de Microbiologia
 Microrganismos
 Interpretar unidades de medida e realizar
 Fatores que influenciam o
cálculos de produção.
desenvolvimento dos microrganismos
 Interpretar formulações, identificando a função
de cada um dos ingredientes, e ajustá-las para  Higienização
 Classificações de materiais de
os diferentes produtos e quantidades a
higienização
elaborar.
 Tipos de higienização
 Descrever a sequência de operações
 Higiene de equipamentos, utensílios,
integradas no processo de elaboração de
pessoal e ambiental.
produtos, indicando objetivos e efeitos
produzidos por cada uma delas, as condições Segurança no trabalho
em que devem se realizar, os parâmetros a  Higiene no trabalho
controlar e os equipamentos requeridos
 Higiene pessoal
 Caracterizar etapas de processos produtivos de  Acidente de trabalho
alimentos, considerando funções, variáveis e
 Ato inseguro
equipamentos envolvidos.
 Condição insegura
 Fator pessoal de insegurança
 Identificar
utensílios,
equipamentos
e
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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instrumentos necessários ao processo.
 Interpretar manual técnico do equipamento.
Utensílios, equipamentos e matérias-primas
para a produção
 Identificar as normas de segurança de
alimentos.
 Identificar normas e legislações de saúde,
segurança e higiene do trabalho, de acordo
com suas atividades.
 Relacionar
utensílios,
equipamentos,
instrumentos e matérias-primas ao processo de
fabricação.
 Classificar os diferentes tipos de resíduos
gerados de acordo com suas características.
 Relacionar os fundamentos de microbiologia às
atividades
realizadas
no
processo
de
fabricação.
 Identificar perigos biológicos, químicos e físicos
inerentes ao processo produtivo.
 Identificar os requisitos higiênicos sanitários
que devem ser cumpridos nas instalações e nos
equipamentos de manipulação de alimentos
 Identificar os materiais de limpeza necessários
à higienização da área de trabalho,
equipamentos e utensílios.
 Identificar métodos e técnicas de higienização
da área de trabalho e de equipamentos,
utensílios e da matéria-prima.
 Identificar as medidas de higiene pessoal bem
como comportamentos ou atitudes suscetíveis
de produzir contaminação dos alimentos.
 Identificar os equipamentos de proteção
individual e coletiva
 Relacionar os equipamentos de proteção
individual e coletiva necessários à execução
das atividades
 Identificar os riscos ocupacionais inerentes ao
processo produtivo.
Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas (Capacidades de Gestão)
Sociais
 Interagir, através da comunicação verbal ou
escrita, com equipes de trabalho.
 Manter relacionamento interpessoal.
 Agir de forma ética.
Organizativas



Riscos ocupacionais
 Físicos
 Químicos
 Biológicos
 Ergonômicos
 Equipamentos de:
 Proteção Coletiva (EPC)
 Proteção Individual (EPI)
Normas e Legislações pertinentes
 Legislação sanitária
 Legislação ambiental
 Normas de segurança de alimentos
 Noções de NR-06 (EPI’s), NR-12
(Máquinas e equipamentos), NR-14
(Fornos) e NR-15 (Atividades e operações
insalubres)
Matéria-prima
 Tipos
 Funções
 Relação custo e benefício
 Características
Ingredientes
 Farinha
 Sal
 Água
 Fermento
 Ovos
 Gordura
 Leite
 Amido
 Açúcar
 Acidulantes
 Conservantes
 Emulsificantes
 Aromatizantes
 Corantes
 Chocolates
Equipamentos
 Definição
 Tipos e aplicação
 Acessórios
Utensílios e ferramentas
 Definição
 Tipos e aplicação
Instrumentos de medição
 Definição
 Tipos e aplicação
Organização e planejamento da produção:
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 Agir de forma proativa propondo melhorias na  Cálculos matemáticos
organização do ambiente de trabalho.
 Porcentagen
 Razão e proporção
 Demonstrar organização na realização das
 Regra de três simples
atividades, de acordo com normas de
qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.
 Medidas
 Grandezas físicas
 Demonstrar assiduidade e pontualidade
 Unidades de medida
 Zelar pelos recursos e ambientes de trabalho.
 Conversão de medidas
 Fichas
técnicas
(balanceamento
de
Metodológicas
receitas/proporcionalidade da formulação)
 Integrar os princípios da qualidade às
 Cronogramas de produção (de acordo com
atividades sob sua responsabilidade.
mix
de
produtos,
capacidade
de
 Identificar e disseminar normas técnicas, de
equipamentos, demanda etc.
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança
no trabalho garantindo assim a segurança Cálculo de produção
 Demanda
operacional.
 Responsabilizar-se pelo cumprimento dos  Infraestrutura
procedimentos operacionais adequados às Fluxo de processo
Educação ambiental
atividades a serem realizadas
 Conceitos
 Resíduos
 Classificação dos resíduos
 Descarte de resíduos
 Coleta seletiva

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

 Sala de Aula
 Laboratório de Confeitaria
 Termômetro
 Kit de açúcar (lâmpada, tapete de silicone,
bomba, lamparina, luva)
Utensílios
 Talheres
 Espátulas
 Esteira
 Tapete de silicone
 Fôrmas (alumínio, silicone)
 Colheres
 Ralador
 Abridor de lata
 Bacia
 Raspador
 Facas
 Bico de confeitar
 Cortadores diversos
 Fouet (batedor manual)
 Peneiras
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 Panelas
 Aros diversos
Materiais e outros
 Monitor de óleos e gorduras
 Plástico filme (PVC)
 Embalagens
 Farinha de trigo
 Fermento químico
 Sal
 Açúcares
 Óleos
 Gorduras
 Margarinas
 Frutas
 Ovos
 Embutidos
 Verduras
 Legumes
 Cereais
 Chocolates e coberturas
 Leite e derivados
 Oleaginosas
 Carnes
 Licores e destilados
 Aditivos (conservantes, corantes, Produtos
de limpeza e higiene
 Spray congelante
 Fava de baunilha
 Saco/manga de confeitar espessantes,
melhoradores)

Material Didático

 Apostila
 Fichas técnicas (formulações)
 Procedimentos
operacionais
equipamentos

de

MÓDULO: ESPECÍFICO
Perfil Profissional: Confeiteiro
Unidade Curricular: Tecnologia e processo de confeitaria
Carga Horária: 160h
Unidade de Competência 2: Fabricar produtos de confeitaria em conformidade com normas e
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança do trabalho e dos alimentos, higiene, saúde e
preservação ambiental.
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas, sociais, organizativas e
metodológicas relacionadas à tecnologia de matérias-primas, embalagens, processos de
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.

Página 5 de 11

Plano de Curso Não Regulamentado Qualificação Profissional

FO-EP-78
Rev.: 07
23/06/2015

fabricação, funcionalidade dos equipamentos e utensílios aplicáveis ao processo produtivo da
confeitaria.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Preparação de massas, recheios e coberturas








Conhecimentos

Preparação de massas básicas

Interpretar as operações e as especificações  Tipo
determinadas na ficha técnica.
 Massas levedada
 Massas folhadas e semifolhada
Identificar a necessidade de seguir os
 Massas seca
procedimentos operacionais inerentes a cada
 Massas quebradiça
produto.
 Massas pré-cozida
Comparar as características dos preparos
 Biscoito
obtidos com as especificações determinadas
 Chou
na ficha técnica de elaboração, deduzindo os
 Merengues
reajustes na dosificação dos ingredientes,
 Técnicas
quando necessário.
 Preparação
Identificar a importância do monitoramento da
 Modelagem
temperatura dos preparos para a qualidade do
 Cocçã
produto final.
 Resfriamento
Descrever as informações obrigatórias nas
 Congelamento
etiquetas de identificação dos preparos.
Identificar as medidas de segurança dos  Controle de parâmetros de processo
alimentos de modo a evitar possíveis  Controle da qualidade do produto
 Acondicionamento e conservação
contaminações.

Cocção, resfriamento, congelamento e
descongelamento dos produtos

Identificar
as
técnicas
de
cocção,
resfriamento,
congelamento
e
descongelamento dos produtos, relacionandoas com os equipamentos apropriados.

Definir a melhor técnica de cocção,
resfriamento,
congelamento
e
descongelamento de acordo com o produto a
ser elaborado.

Identificar o ponto de cocção ideal de acordo
com a especificação de cada produto.

Identificar as medidas de segurança dos
alimentos de modo a evitar possíveis
contaminações.
Finalização do produto
 Identificar os defeitos de elaboração dos
diferentes tipos de produtos de confeitaria e
as possibilidades de correção.
 Identificar as técnicas de montagem,
modelagem, acabamento e decoração do
produto.
 Definir a melhor técnica de montagem,

Preparação de cremes, recheios e
coberturas
 Principais tipos
 Técnicas
 Preparação
 Cocção
 Resfriamento
 Congelamento
 Controle de parâmetros de processo
 Controle da qualidade do produto
 Acondicionamento e conservação
Montagem de produtos
 Tipos de produtos
 Torta
 Sobremesa
 Bolos
 Doces de confeitaria
 Salgados
 Processos
 Controle de parâmetros de processo
 Controle de qualidade do produto
 Acondicionamento e conservação
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modelagem, acabamento e decoração de
Acabamento e decoração
acordo com o produto.
 Identificar os diferentes tipos de embalagens e  Tipos de produtos para acabamento e
suas condições de emprego.
decoração
 À base de chocolates
 Identificar as medidas de segurança dos
 À base de açúcar
alimentos de modo a evitar possíveis
 Coberturas
contaminações.
 Técnicas de preparação dos produtos
Capacidades
Sociais,
Organizativas
e  Técnicas de acabamento e decoração dos
Metodológicas (Capacidades de Gestão)
produtos
 Controle de parâmetros de processo
Sociais
 Controle de qualidade do produto
 Agir de forma ética.
 Acondicionamento e conservação
 Interagir, através da comunicação verbal e/ou
escrita com equipes de trabalho.
Preparação de produtos à base de
 Manter relacionamento interpessoal.
chocolates
 Tipos de produtos
Organizativas
 Tipos de chocolates
 Agir de forma proativa propondo melhorias na  Técnicas
organização do ambiente de trabalho, tendo
 Derretimento
em vista a prevenção de acidentes e a
 Temperagem
melhoria da produtividade.
 Moldagem
 Demonstrar organização na realização das
 Recheio
atividades, de acordo com normas técnicas.
 Acabamento
 Demonstrar assiduidade e pontualidade
 Acondicionamento e conservação
 Zelar pelos recursos e ambientes de trabalho.
 Controle de parâmetros de processo
 Controle de qualidade do produto
Metodológicas

Cumprir os procedimentos operacionais Armazenamento
adequados às atividades a serem realizadas.
 Critérios

Identificar e disseminar a necessidade de  Recipientes
cumprir normas de qualidade e desenvolver  Identificação
as atividades seguindo procedimentos e
normas técnicas.
Embalagens
 Definição
 Tipos e aplicação
Legislações sanitárias, ambientais e de
higiene

AMBIENTES PEDAGÓGICOS , EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

 Sala de Aula
 Laboratório de Confeitaria
Instrumentos e ferramentas
 Termômetro
 Kit de açúcar (lâmpada, tapete
silicone, bomba, lamparina, luva)
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Utensílios
 Talheres
 Espátulas
 Esteira
 Tapete de silicone
 Fôrmas (alumínio, silicone)
 Colheres
 Ralador
 Abridor de lata
 Bacia
 Raspador
 Facas
 Bico de confeitar
 Cortadores diversos
 Fouet (batedor manual)
 Peneiras
 Panelas
 Aros diversos
Materiais e outros
 Monitor de óleos e gorduras
 Plástico filme (PVC)
 Embalagens
 Saco/manga de confeitar

Material Didático

 Apostila e livros
 Fichas técnicas (formulações)
 Procedimentos
operacionais
equipamentos

de

ESTRATÉGIAS DE ENSINO:
As atividades serão elaboradas com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional, cujas
propostas deverão favorecer aprendizagens significativas, por meio da utilização de Estratégias de
Aprendizagem Desafiadoras (situação-problema, estudo de casos, projeto e pesquisa aplicada) e
diferentes estratégias de ensino (exposição dialogada ou mediada, demonstração, estudo dirigido,
visitas técnicas, entre outras).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO:
A avaliação do ensino e da aprendizagem deverá ser realizada com base em competências
considerando as três funções da avaliação descritas abaixo:


Função diagnóstica da avaliação acontece no início do processo e permite identificar

características gerais do aluno, tendo em vista a adequação do ensino à sua realidade.
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Função formativa da avaliação fornece informações ao docente e ao aluno durante o

desenvolvimento de todo o processo de ensino e aprendizagem, permitindo localizar os pontos de
deficiências para intervir na melhoria continua desse processo.


Função somativa da avaliação permite avaliar a aprendizagem do aluno ao final de uma

etapa dos processos de ensino e aprendizagem, seja ela uma Situação de Aprendizagem, uma
Unidade Curricular, um Módulo ou um conjunto de módulos. As informações obtidas com essa
avaliação, ao final de uma etapa, podem se constituir em informações diagnósticas para a etapa
subsequente dos processos de ensino e aprendizagem.
MATERIAL DE CONSUMO:
Nº
01

Açúcar Refinado

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

QUANTIDADE/ITEM
12 kg

02

Aditivo em Pasta

150 G

03

Amido de Milho

02 Kg

04

Aveia em Flocos

01 Kg

05

Azeitona

500 G

06

Batata Inglesa

03 Kg

07

Catchup

300 G

08

Cebola

500 G

09

Cereja

01 kg

10

Cheiro Verde

300 G

11

Coco Ralado

02 Kg

12

Cravo da Índia

50 G

13

Erva doce

100 G

14

Essência de coco

100 Ml

15

Essência de Panetone

100 Ml

16

Farinha de Centeio

01 Kg

17

Farinha de Trigo Integral

02 Kg

18

Fécula de Mandioca

04 Kg

19

Fermento Biológico Seco Instantâneo

01 Kg

20

Frutas Cristalizadas

03 Kg

21

Fubá de Milho

02 Kg

22

Gergelim Branco

300 G

23

Gergelim Preto

300 G
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24

Goiabada

500 G

25

Leite Condensado

01 Kg

26

Leite de Coco

03 Lt

27

Leite em Pó

2 Kg

28

Leite Líquido

05 Lt

29

Linguiça Calabreza

05 Kg

30

Maionese

400 G

31

Margarina 80% de Lipídios

15 Kg

32

Margarina para Croissant

04 Kg

33

Milho Verde

400 G

34

Óleo de soja

06 Lt

35

Orégano

200 G

36

Ovos

37

Pasta de Alho

300 G

38

Pimenta do Reino

50 G

39

Presunto

05 Kg

40

Salsicha

03 Kg

41

Queijo Mussarela

05 Kg

42

Queijo Coalho

02 Kg

43

Sal Refinado

03 Kg

44

Tomate

01 Kg

45

Uvas Passas

01 Kg

46

Pimentão

01 Kg

47

Azeite de Oliva

01 Lt

48

Farinha de Trigo Especial sem Fermento

100 Kg

49

Barra de Chocolate ao Leite

01 Kg

50

Chantilly

12 Lt

51

Pasta Americana

04 Kg

52

Açúcar Impalpável

08 Kg

53

Anilinas – Cores diversas

54

Gotas de Chocolate

01 Kg

55

Recheio de Chocolate

02 Kg

56

Recheio de Maracujá

02 Kg
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RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

APROVAÇÃO
Currículos e Programas – COEPT
EM: _____/_____/________

______________________________
Responsável pela aprovação
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