AÇÃO TURBINE SUAS PRÁTICAS GASTRONÔMICAS
AÇÃO GELITA

Para validar 3 pontos de Atividade Complementar!
1. Ser aluno, com matrícula ativa na Hotec, dos Cursos Técnico em Gastronomia, Técnico
em Nutrição & Dietética, Superior de Gastronomia e/ou Bacharelado em Nutrição
2. Retirar os produtos com a Sra Célia, na Biblioteca da Hotec, em horário das 8h às 18h
(se em período da fase vermelha emergencial), de segunda a sexta-feira; O prazo para
retirada das folhas de Gelatina é de 28/04 a 21/05.
3. Assinar lista de retirada de produto. Será um produto por marca.
4. Você irá ganhar 1 kit com 10 folhas de gelatina Gelita. Mas, para Atividade
Complementar, só valerá uma produção. Fique atento às regras:
5. Postar fotos de dólmã da Hotec (se aluno de Gastronomia) ou jaleco (se aluno de
Nutrição), cabelo preso, sem brincos, unhas aparadas e sem esmalte – seguindo os
protocolos de higiene.
 Nas fotos (sequência de até 5), é necessário mostrar o passo a passo da sua produção,
mise-en-place dos ingredientes e quantidade, processos e resultado final da produção
 É necessário mostrar o produto
 Atentar-se ao ambiente em que as fotos serão registradas, à iluminação e às questões
de higiene e manipulação de alimentos
 Postar as fotos, marcando no Instagram as páginas da Hotec (@hotecfaculdade) e da
empresa parceira que cedeu o produto a você, no caso @gelatinaemfolha.
6. O prazo desta ação será de 28 de abril a 30 de Junho. Para Validação das atividades
complementares é necessário enviar dentro deste prazo, o link/print da postagem
contento a marcação do parceiro e da faculdade juntamente com o nome completo do
aluno, para e e-mail: a.complementar@hotec.com.br
7. Após sua postagem, marcando a Hotec e a empresa parceira no Instagram, iremos
verificar se as regras foram seguidas para a validação dos pontos de Atividades
Complementares.
Obs: Para validar é necessário marca corretamente as páginas da Hotec
(@hotecfaculdade) e da empresa parceira Gelita @gelatinaemfolha.

Atenciosamente,

Beatriz de Carvalho Pinto
Diretora Pedagógica

