
 

 

 

 

EDITAL 

CONCURSO DE GASTRONOMIA - O CHEF UNIFAMETRO 

CONEXÃO UNIFAMETRO 2020 

Regulamento nº 2, de 05 de outubro de 2020. 
 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO – UNIFAMETRO torna público aos interessados que estão 

abertas as inscrições para o 3º CONCURSO DE GASTRONOMIA - O CHEF UNIFAMETRO. 

 

 
1. Objetivo 

O concurso visa promover a integração dos estudantes da IES, incentivando a pesquisa dos 

alunos sobre ingredientes nacionais, produções gastronômicas, além de relacionar 

competências teóricas e práticas, integrando os candidatos com a área acadêmica e o 

mercado profissional. 

Dia: 26 de outubro de 2020 | Local: Núcleo de Gastronomia da Clínica Integrada de 

Saúde – Fortaleza/CE. 

 

 
2. Inscrições 

 
2.1 Podem participar alunos regularmente matriculados em qualquer curso de Graduação 

ou Pós-graduação da Unifametro, bem como colaboradores e professores (exceto do 

curso de Gastronomia) da instituição; 

2.2 Para se inscrever no 3º Concurso de Gastronomia - O Chef Unifametro, os candidatos 

interessados devem enviar a receita que apresentará na primeira fase do concurso 

para o e-mail: conexao@unifametro.edu.br no período de 05 a 20 de outubro, para 

serem analisadas e selecionadas pela comissão técnica da organização do evento; 

2.3 A lista de selecionados será divulgada no dia 21 de outubro; 

2.4 Os insumos para a primeira e segunda etapas são de responsabilidade de cada 

candidato. Para terceira etapa, os insumos serão disponibilizados pela organização do 

evento. 

 
3. Seleção e etapas 

 
Serão selecionados até 24 candidatos, que enfrentarão as seguintes etapas: 

 
3.1 Entre os alunos da Gastronomia: Serão selecionados 12 candidatos a serem divididos 

em dois grupos de 6 pessoas. A primeira etapa será realizada no dia 22 de outubro, no 

período da manhã, no Núcleo de Gastronomia da Unifametro. 
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Na ocasião serão classificados, de cada grupo: 1 candidato aprovado, 2 candidatos 

para a repescagem e 3 serão eliminados. 

 
3.2 Entre os alunos dos demais cursos: Serão selecionados 12 candidatos que serão 

divididos em dois grupos de 6 pessoas. A primeira etapa será realizada no dia 22 de 

outubro, no período da tarde, no Núcleo de Gastronomia da Unifametro. 

Na ocasião serão classificados, de cada grupo: 1 candidato aprovado, 2 candidatos 

para a repescagem e 3 serão eliminados. 

 
3.3 Repescagem - Na segunda etapa, realizada no dia 23 de outubro, teremos a prova dos 

concorrentes que ficaram na repescagem. Serão 8 candidatos, dos quais apenas 1 será 

aprovado. 

 
3.4 A última etapa, a grande final, será gravada no dia 26 de outubro, no período da 

manhã. Nela os candidatos aprovados, incluindo o candidato que ganhou a 

repescagem, irão concorrer ao prêmio concurso gastronômico da Unifametro. O 

resultado será anunciado no dia 13 de novembro de 2020, dentro da programação da 

Conexão Unifametro 2020. 

 
 
 

4. Infraestrutura 

A organização do evento disponibilizará toda a estrutura da cozinha pedagógica da 

Unifametro, devidamente higienizada para realização de todas as etapas do concurso, bem 

como material de proteção individual cumprindo as recomendações dos órgãos de saúde, 

com a finalidade de prevenir a disseminação da Covid-19. 

Os pratos para apresentação e degustação das produções finais deste concurso são de 

responsabilidade da organização do concurso, que os entregará aos candidatos. O prato 

que será entregue para finalização da produção final terá a seguinte especificidade: prato 

raso, branco, com 30 cm de diâmetro. 

 

 
5. Regras gerais 

5.1. Em caso de atraso de candidato, ele será imediatamente desclassificado. 

5.5. Os candidatos deverão estar vestidos com uniforme, composto de, no mínimo: sapato 

fechado, camiseta branca, calça, protetor capilar e dólmã. 

5.6. Fica estritamente proibido: 1 - o uso de adornos (como brincos e anéis); 2 - barba; 3 - 

unha comprida e/ou esmaltada; utilização de qualquer aparelho eletrônico de 

comunicação; conversar com pessoas de fora da organização. 

5.7. Na etapa final serão entregues aos participantes uma caixa contendo os insumos a 

serem utilizados. 



 
 

5.8. Cada participante terá 1 hora para a entrega da ficha técnica, elaboração e finalização 

do prato, para fins de avaliação dos jurados presentes e um prato para foto. 

5.9 Será desclassificado o candidato que trouxer algum preparo feito anteriormente, todos 

os pratos deverão ser preparados na cozinha Unifametro. 

 

 
6. Critérios de avaliação 

6.1 O corpo de jurados será composto por um mínimo de 3 avaliadores. 

6.2 A avaliação será feita mediante pontuação. 

6.3 O resultado final será designado em função da soma dos resultados dos jurados. 

6.4. Em caso de empate na pontuação final, prevalecerá a nota do presidente da comissão 

julgadora. 

6.5. Serão julgadas boas práticas de manipulação e técnicas gastronômicas utilizadas 

durante a prova. Essa avaliação não soma pontos, mas o não cumprimento pode gerar 

falta grave e descontar ponto da nota final. 

 

 
7. Certificação 

Todos os candidatos receberão certificado de participação no concurso, bem como serão 

concedidos certificados para os três primeiros lugares. 

 

 
8. Considerações finais 

8.1 A decisão do júri é incontestável e quaisquer problemas e dúvidas que surgirem durante 

o concurso serão decididos pela organização do Concurso de Gastronomia. 

 

 
9. Premiação 

1º lugar: troféu, 01 bolsa de integral de Pós-graduação para qualquer curso da área de 
Gastronomia na Unifametro, 01 Alexa (assistente virtual) e Kit Unifametro; 
2º lugar: troféu, assinatura Amazon Prime (1 ano) e kit Unifametro; 
3º lugar: troféu e kit Unifametro. 

 
 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 

CONEXÃO UNIFAMETRO 2020 


