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21º CURSO DE CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO DE CAFÉ 
 

 
Realização: Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais - CCCMG. 
 
Objetivo: Promover o ensinamento básico sobre Produção e Comercialização e 

treinamento em Classificação e Degustação de Café. 
 
Finalidade: Capacitar tecnicamente profissionais para atuar no mercado.  
 
Período: 20 de Fevereiro à 30 de Maio de 2018 (90 horas)  
 
Horário: Aulas às Terças e quintas, das 19h00 às 22h00 horas;  
  
Local: Sede do CCCMG, à Rua do Comércio de Café, 185 - Varginha MG. 
 
Pré-Inscrições: de 15/01/2018 à 26/01/2018 com ficha de inscrição e RG. 
 
Requisitos: 1 - Idade mínima 18 anos; 
 2 - 2º grau completo; 
 3 - Atestado de Sanidade Bucal; 
 4 – Para inscrição como associado, comprovante de vínculo empregatício 

com empresa associada ao CCCMG. 
 
Número de vagas: 24 participantes. 
 
Seleção: Visa atender a todos os segmentos, priorizando associados. 
 
Taxa : R$ 2.190,00 para associados (pagamento em até 3 vezes com cheque pré);  

 R$ 3.290,00 para não associados (pagamento em até 3 vezes com cheque pré). 
 
Coordenador:  Felipe Eduardo Braga de Alvarenga 
 
Obs.:  Todos os participantes receberão apostilas. Terão direito ao Certificado de 

Conclusão os alunos que obtiverem freqüência mínima de 80% da carga 
horária e aproveitamento suficiente, avaliado pela coordenação. 
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      CURSO DE CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO 

PERÍODO: Fevereiro à Maio/2018 

CARGA HORÁRIA: 90 HORAS 

 

OBJETIVO:  

           

          Promover os ensinamentos básicos sobre Produção e 

Comercialização, com treinamento prático de Classificação e 

Degustação de Café, dentre outros. 

 

FINALIDADE:  

 

Capacitar tecnicamente profissionais para atuar no Mercado. 

 

COORDENAÇÃO:  

 

FELIPE EDUARDO BRAGA DE ALVARENGA 

 

EMENTA: 
 

 História do Café; 

 Todos os países produtores; 

 Colheita, seca e preparo do Café; 

 Industrialização na Indústria de torrado/moído e indústria de solúvel; 

 Classificação Comercial; 

 Mercado de Cafés Especiais;  

 Mercados Futuros;  

 Transporte; 

 Termos utilizados na Armazenagem e Padronização do Café; 

 Aspectos da Economia e Comercialização do Café; 

 Código de Ética e Fechamento de Negócio; 

 Classificação de Café para exportação; 

 Comércio de Café para exportação; 

 Principais compradores do café brasileiro para exportação e outros. 
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METODOLOGIA: 

 

As aulas serão ministradas por profissionais da área que 

segundo cronograma alternarão conteúdos teóricos e atividades 

práticas. 

 

AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação do processo de capacitação será feita através de 

atividades desenvolvidas em sala de aula. Para obtenção do 

Certificado será exigida a freqüência mínima de 80% da carga 

horária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.cccmg.com.br/


       
 

Rua do Comércio de Café, 185. Indsl Reinaldo Foresti – Varginha. Tel/Fax: 35 3214-2122  

www.cccmg.com.br            e-mail: cccmg@cccmg.com.br 

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO 

Curso de Classificação e Degustação de Café 
 

Fevereiro à Maio de 2018 - Aulas terças e quintas - das 19h00 às 22h00 

    
Nome: ........................................................................................................................ 

Endereço: .................................................................................................................. 

Fone: ........................ Cep: ......................... Cidade: .................................. UF: ...... 

Data de nascimento: ......./....../...... Grau de instrução: ..................................... 

Estabelecimento de ensino em que estuda ou formou:............................................. 

................................................................................................................................... 

Email:......................................................................................................................... 

Empresa em que trabalha: ...................................................................................... 

Indicação (se houver): ............................................................................................ 

Cargo: ............................................. Tempo de serviço:............................................ 

Setor: ........................................ Nome do chefe:...................................................... 

Fone: ...................................... Cidade: ................................................... UF: .......... 
           

Escreva de próprio punho qual a sua experiência com café: 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Documentos necessários: 

 Comprovante de Escolaridade (2º Grau Completo);   

 Atestado de Sanidade Bucal (fornecido por Dentista);  

 Cópia da RG; 

 Idade mínima: 18 anos completos. 

IMPORTANTE: Esta inscrição não lhe garante uma vaga no curso, a seleção será feita priorizando os 

associados do CCCMG, à critério da coordenação. O prazo para inscrições é até 26/01/18. Só receberá o 

Certificado de Conclusão o aluno que obtiver frequência mínima de 80% da carga horária e 

aproveitamento suficiente. 
 

___________________________  

                                                                                                        Assinatura 
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