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INFORMATIVOS E EDITAL PARA INSCRIÇÃO 

REFERENTE AO CURSO “CULINÁRIA E TRADIÇÃO: 
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Tendo em vista o dispositivo da CONSTITUIÇÃO FEDERATIVA DO 

BRASIL ARTIGO 5°, XVI, tornam-se abertas as inscrições para o curso 

“CULINÁRIA E TRADIÇÃO: O CICLO FESTIVO NA COZINHA 

JUDAICA KASHER,” realizado ONLINE. 
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1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

a. O curso “Culinária e Tradição: O Ciclo Festivo na Cozinha Judaica           

Kasher” abordará receitas pertinentes ao ciclo de festas judaicas,         

tratando também de suas origens histórico-culturais e leis de kashrut          

que as envolvem. 

b. O curso será ministrado pela Rabanit e Chef Jacqueline Passy          

Ventura. 

c. Tanto homens quanto mulheres, acima dos 14 anos, podem participar do           

curso. 

d. O curso terá início no dia 03 de março de 2021, quarta-feira. 

e. O curso terá 6 meses de duração, com duas pausas: em julho e em setembro,               

por conta das festas judaicas. 

f. Todo participante inscrito no curso terá direito a uma apostila online com as             

receitas que serão abordadas. 

g. Haverá certificação! Os mesmos serão entregues por vias virtuais no final dos            

seis meses de curso.  

2. DAS INSCRIÇÕES 
a. As inscrições dar-se-ão pelo efetivo preenchimento do formulário pelo         

link: https://forms.gle/dwehueqJaZ7MSDZt7  

b. O prazo das inscrições será no máximo até o dia 28 de fevereiro de              

2021 (23:59  horário de Brasília). 

c. A inscrição do participante implicará o conhecimento e a aceitação das           

normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não           

poderá alegar desconhecimento. 

d. De forma a evitar ônus desnecessário, orienta-se o participante a pagar           

o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os           

requisitos e condições exigidos para o evento. Uma vez depositado, o           

valor não será ressarcido.  

e. O período de inscrições poderá ser alterado, caso seja decisão da           

Comissão Responsável. 

 

 

 

https://forms.gle/dwehueqJaZ7MSDZt7


 

3. DO PAGAMENTO 

a. O link de pagamento será enviado para o participante pelo aplicativo           

"Whatsapp" após a confirmação de inscrição por meio do formulário.  

b. O participante deverá efetuar o pagamento da importância referente à          

inscrição por meio do link de acordo com as instruções constantes no            

endereço eletrônico da página de inscrições, até a data limite de           

pagamento, 02/03/2021, no valor de R$ 180,00 mensais, ou R$          

1080,00 pelo curso inteiro, podendo ser parcelado. 

c. A inscrição só será efetuada após o pagamento. 

d. Caso o participante não possua a quantidade exigida para efetuar          

o pagamento da inscrição, deverá entrar em contato com os          

administradores para elaborar uma forma de contribuição. Todos        

os membros envolvidos no desenvolvimento e execução do evento são          

de extrema importância para o movimento! Por esse motivo, faz-se          

extremamente necessário a participação de todos! 

e. O descumprimento das instruções para inscrição implicará na sua não          

efetivação. 

f. Os organizadores não se responsabilizam por problemas técnicos        

relacionados ao acesso do participante. Nesse caso, não ocorrerá o          

estorno do valor investido.  

 

4. DA AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM 
a. É necessário que o participante autorize o uso de sua imagem, para fins de              

divulgação da Curso e do movimento Sinagoga Sem Fronteiras. 

b. A autorização deve ser realizada através do formulário, pelo link          

https://forms.gle/dwehueqJaZ7MSDZt7  

 

5. DAS AULAS DESENVOLVIDAS 
a. As aulas serão dadas uma vez por semana, às quartas-feiras, das 18h -             

19h30. 

https://forms.gle/dwehueqJaZ7MSDZt7


b. O curso será realizado através da plataforma Zoom, e por isso, faz-se            

necessário que o participante tenha acesso à plataforma e à internet. 

c. Todas as aulas serão gravadas e enviadas aos participantes que não puderem            

participar das atividades ao vivo. Ainda assim, a presença de TODOS nas            

aulas é imprescindível.  

d. Problemas de gravação podem ocorrer. Deem preferência às aulas ao vivo,           

deixando para assistir as gravações apenas em situações necessárias. 

e. Por conta das festividades judaicas do mês de setembro, as datas poderão            

sofrer alterações, que serão previamente avisadas para os participantes.  
 

6. DOS AVISOS EM GERAL 
a. A Comissão organizadora estará disponível para eventuais dúvidas. 

b. É estritamente proibido repassar os links das aulas, gravações e apostila           

para pessoas não autorizadas. Tenham em mente o trabalho e esforço dos            

organizadores. 

c. É responsabilidade somente do participante garantir seu próprio acesso, tendo          

em mente horários, qualidade da internet e disponibilidade de acompanhar o           

conteúdo.  

d. Todos os possíveis questionamentos deverão ser direcionados aos         

responsáveis envolvidos na organização do evento. 

e. Ao entrar na sala de aula online, é imprescindível abrir a câmera e             

fechar o microfone. Também pedimos para que o chat não seja           

utilizado, a não ser a pedido da Rabanit. 

f. As atividades elencadas neste edital estão passíveis de alteração ao longo do            

evento. 

 

 

 

 



 

 

7. DO CALENDÁRIO 

 

MÊS MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

FESTA ABORDADA PESSACH YOM HAATZMAUT 
SHAVUOT/ 
SHABAT SHABAT 

RECEITAS KUGEL DE 
BATATA E 
FARFALLE 

ENTRADAS 
ISRAELENSES 

BLINTZ DE 
QUEIJO CHAMIN 

CHAROSSET FALAFEL MOUSSAKA CHOLENT 

MIINA PITA E HÚMUS CHALLAH 
BORSCHT E 
YUCH 

KNEIDLACH SHAKSHUKA MERSH SHNITZEL 

BOLINHO DE 
MATZA   

BOLINHO DE 
PEIXE 
SEFARADI 

MÊS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 

FESTA ABORDADA FÉRIAS ROSH HASHANÁ 

ROSH 
HASHANÁ/FESTA
S CHANUKÁ 

RECEITAS  
OS SÍMBOLOS DE 
ROSH HASHANÁ 

BOLO DE MEL E 
CIDRA 

KIBE DE 
BANDEJA 



 

RESTARAM DÚVIDAS? 

● WHATSAPP: (11)94145-3089 - LIAT VENTURA 
 

  GUEFILTE FISH  

ARROZ COM 
LENTILHA/ 
ALETRIA 

  
CUSCUZ 
MARROQUINO  

LATKES E 
STRUDEL 

  
REPOLHO 
RECHEADO  SUFGANIOT 


