
 

 

 

 

Curso Profissional de Confeitaria 

Período: 26 de maio a 20 de agosto de 2015 (aulas nas terças e quintas) 

Carga horária: 100h 

Horário: 8:30 às 12:30 

Matrícula: a partir do dia  08 de abril de 2015 começaremos a agendar horário com os alunos interessados 

para virem à escola efetuarem pagamento do curso. O agendamento poderá ser feito via telefone ou e-

mail (27) 3289-3812 (horário comercial de seg à sex) -  contato@evelizefraga.com.br Será dada prioridade 

por ordem de procura. Caso o aluno interessado desista de se matricular, entramos em contato com a lista 

de espera. 

Valor do investimento: R$ 4.500,00 (já está incluso neste valor material didático, uniforme, matérias 

primas para aulas práticas e certificado ao final do curso) 

Condições de pagamento: em até 10 x fixas no cartão de crédito Master ou Visa ou à vista no dinheiro 

(depósito ou em mãos) com 10% de desconto. 

Regras do curso: 

- O curso é composto por aulas teóricas e práticas.  

- Não haverá reposição de aulas perdidas pelo aluno.  

- Vagas super limitadas por se tratar de um curso que contém aulas práticas. 

- Só serão considerados alunos matriculados após efetivação do pagamento. Não fazemos pré reserva. 

- Caso haja desistência do aluno em fazer o curso sendo no início ou durante o decorrer das aulas não 

fazemos devolução de parte ou total de valores pagos. 

- O aluno deve cuidar de suas apostilas, pois não serão fornecidas segundas vias em nenhuma hipótese.  

- Todo material e conteúdo exposto no curso é de propriedade intelectual da Evelize Fraga Escola de 

Confeitaria. Qualquer publicação, reprodução, cópia em meio impresso ou virtual sem autorização 

caracteriza-se como violação de direitos autorais cabendo medidas cabíveis de processos judiciais. 

- Não é permitido filmagens de parte ou de toda as aulas. Fotografias são permitidas. 
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- Por motivos de higiene nas aulas práticas os alunos deverão manter as unhas curtas e sem nenhum 

esmalte ou base. Não será permitido o uso de nenhum adorno (anel, aliança, relógio, pulseiras, colares). 

Também não será permitida utilização de maquiagem.  

- O aluno receberá (sem custo extra) ao início do curso um uniforme composto por um dolmã, uma touca e 

um avental que deverá ser utilizado nos dias de aulas práticas. Não será fornecido outro uniforme por 

perda ou dano no mesmo. Caso aconteça algo o aluno responsabiliza-se pela compra de outro uniforme. 

Só será permitida a presença na aula prática com a utilização do uniforme. 

Conteúdo do curso: 

O curso de Confeitaria Profissional da Evelize Fraga Escola de Confeitaria tem como objetivo apresentar um 

mix de conteúdo voltado para a realidade da confeitaria artesanal, dedicando-se a temas atuais de técnicas 

e receitas. Ideal para quem quer começar com o pé direito no ramo da confeitaria no ES. 

Também teremos aulas teóricas dentro do tema de controle higiênico sanitário, boas práticas de 

manipulação de alimentos, controle de custos e preços de venda, tudo voltado somente para a área da 

confeitaria.  

As aulas práticas serão todas com a Chef Evelize Fraga. Dentre os temas para as aulas práticas serão 

abordados: 

 Introdução à confeitaria, conceitos fundamentais 

 Chocolateria fina (bombons e trufas) 

 Os melhores doces franceses clássicos 

 Bolo decorado de pasta americana (casamento e infantil) 

 Doces finos para casamentos 

 Docinhos infantis modelados 

 Cupcakes 

 Tortas de chantilly 

 brigadeiros gourmet 

 Bem Casados 

 Pão de mel 

 Brownie 

 Palha italiana 
 

Ao final deste curso você terá um embasamento maravilhoso para começar a trabalhar com confeitaria 
artesanal da melhor maneira possível e de forma planejada.  
 
Não perca esta oportunidade de aprender com quem tem mais de 14 anos de experiência de mercado.  
 

Evelize Fraga Escola de Confeitaria: os melhores cursos de confeitaria  

do ES você só encontra aqui ! 


