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SALA 1 – TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA 
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1. GASTRONOMIA SUL-MATO-GROSSENSE: Características e Influências 
 
Inês M. Oliveira; Lucimar da Silva Oliveira Magalhães; Sabrina Macedo de Souza 
 
RESUMO  
O principal ponto de destaque da pesquisa apresentada é demonstrar a variedade de pratos regionais 
e o quanto a cultura culinária é rica devido a miscigenação. Para o alcance do objetivo geral, optamos 
pelo método da revisão de literatura. O levantamento bibliográfico foi realizado através de livros 
disponibilizados pela biblioteca da faculdade AEMS localizada no município de Três Lagoas-MS. Para 
o levantamento dos artigos, utilizamos as palavras-chave "gastronomia", “culinária sul-mato-grossense" 
e "cultura regional sul-mato-grossense". Os critérios utilizados para a seleção da amostra foram: artigos 
publicados em periódicos nacionais; artigos que abordem a temática. Os artigos encontrados foram 
numerados conforme a adequação à temática abordada no trabalho, e os dados foram analisados, e 
transcritos de forma didática aos leitores, fazendo com que mais pessoas possam ter acesso à pesquisa 
de grande relevância como o exposto nesse trabalho. O estado de Mato Grosso do Sul é um relevante 
destino do turismo brasileiro, exercendo importância através de suas belezas naturais, sobretudo do 
Pantanal e da Serra da Bodoquena, onde estão localizados os municípios de Corumbá e Bonito, 
respectivamente. Através da pesquisa apresentada ficou evidente que mais pesquisas gastronômicas 
devem ser realizadas devido a imensa riqueza de conteúdo, porém escassez de materiais que 
contribuem para o conhecimento de pessoas de outras culturas que não tem acesso ao estado possam 
conhecer a cultura gastronômica local, assim contribuindo também para o desenvolvimento da região. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gastronomia; cultura sul-mato-grossense; culinária regional sul-mato-grossense. 

 
 
2. HISTÓRIA DA GASTRONOMIA: A Ascensão das Especiarias e Suas 
Funcionalidades 
 
Mariana Santos Barison, Jéssica Nascimento de Oliveira, Sabrina Macedo de Souza 
 
RESUMO  
Sabe-se que especiarias são produtos de origem vegetal que possuem aromas e sabores acentuados. 
Embora cada país, região ou continente possua certas espécies em seu cultivo e cultura, as grandes 
navegações possibilitaram o avanço do comércio e do consumo de várias espécies por todo o mundo, 
o que gerou guerras, conflitos e também parcerias de negócios. Pimenta-do-reino, gengibre, noz-
moscada, canela e açafrão são alguns exemplos de especiarias muito populares, algumas são mais 
utilizadas na gastronomia, mas também são usadas em farmácia, na preparação de óleos, unguentos, 
cosméticos, incensos e medicamentos. Este artigo tem por finalidade adentrar na história de uma das 
grandes protagonistas do seu tempo, as especiarias. Se faz necessário mostrar a forma como elas 
eram vistas e utilizadas, tanto nos aspectos de funcionalidade para o corpo, quanto para a gastronomia. 
É objetivo desta pesquisa também, expor de onde eram trazidas, como foram descobertas e como 
chegaram até a Europa. Entender de forma breve sobre as grandes navegações, moeda de troca e os 



ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
XII ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

caminhos realizados para comercializar algo que era conhecido como ouro, é parte deste projeto por 
se tratar da história desses alimentos, assim como apontar sutilmente algumas mudanças de tempos, 
e evidenciar as diferenças que tratamos hoje as especiarias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gastronomia; especiarias; história. 

 
 
3. GASTRONOMIA HOSPITALAR: A Implantação de Técnicas Gastronômicas 
 
Jéssica da Silva Souza; Alessandro Costa Soares Corazza 
 
RESUMO 
Na gastronomia hospitalar é de suma importância aplicar diversas técnicas gastronômicas, melhorando 
assim a boa aceitação por dietas hospitalares servidos aos pacientes internados. O principal objetivo é 
observar o uso de técnicas gastronômicas nos hospitais, e as suas peculiaridades. Para tal, utilizou-se 
de pesquisa na literatura mediante pesquisa publicados nas bases de dados Google Scholar e Google 
Acadêmico, nos últimos 10 anos (2010-2020). 
 
PALAVRAS-CHAVE: gastronomia hospitalar; práticas gastronômicas em hospitais; técnicas 
gastronômicas. 

 
 
4. AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO VEGANISMO SOB O OLHAR DA 
GASTRONOMIA 
 
Katty Caroline dos Santos; Vanessa Ferreira Prates; Alessandro Costa Soares Corazza 
 
RESUMO 
O veganismo é um estilo de vida que objetiva excluir qualquer tipo de crueldade e exploração animal 
para fins alimentares, de vestuário ou outro propósito.  Diminuir o consumo de carne é uma solução 
para reduzir muitos problemas ambientais. A oferta de produtos compatíveis ainda é limitado e exige 
um novo olhar da área. Através deste viés ético surge a culinária vegana, que por meio da não utilização 
de carne e exploração animal, busca seus principais objetivos aproveitando-se de tudo que a natureza 
já oferece, como frutas, verduras e legumes, trabalhando o sabor da naturalidade e sustentabilidade 
na praticidade do dia-a-dia. Perante as características comportamentais da sociedade contemporânea 
e reconhecendo os interesses dos consumidores veganos e vegetarianos, surge um vasto mercado 
para profissionais gastrônomos. Diante o pressuposto o principal objetivo deste artigo foi abordar as 
principais características do veganismo sob olhar da gastronomia e sua perspectiva de mercado para 
os gastrólogos. O presente artigo trata-se de uma revisão de literatura baseada em artigos científicos 
publicados nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Acadêmics, 
revistas on line e sites relevantes, como o da Sociedade Vegetaria Brasileira (BVS). A alimentação é 
um ato próprio de todos os seres vivos compartilhado por todas as culturas e fundamental na 
manutenção da vida, embora o surgimento do veganismo seja considerado atual ele tem ganhado 
inúmeros adeptos, indicando um caminho em evolução e um mercado promissor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: veganismo; dieta vegetariana; estilo de vida; gastronomia vegana. 

 
 


