
 

FACULDADE UNINASSAU – NATAL/RN 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM GASTRONOMIA 

Coordenadora: Profa. Esp. Aurea Cavalcanti Cordeiro 

 

I COPA GASTRONÔMICA – 2018 – REGULAMENTO 

 

A Faculdade Uninassau, através da Direção Geral e da Coordenação do Curso de 

Gastronomia, faz saber, para conhecimento, que estão abertas as inscrições para a I COPA 

GASTRONÔMICA, que acontecerá no período de 22 a 24 de Agosto de 2018.  

 

Artigo 1º - O concurso 

A I Copa Gastronômica é um concurso culinário, organizado pela Coordenação do Curso 

de Gastronomia da Faculdade Uninassau – Natal/RN junto à Direção da Instituição e ao 

Setor de Extensão Acadêmica, que ocorrerá entre os dias 22/08/2018 à 24/08/2018 das 

07h00min às 22h00min, tem como objetivo geral difundir o conhecimento de temas 

importantes da gastronomia, realizar integração entre os alunos do Curso de Gastronomia 

e o público externo e promover a visibilidade do Curso. 

O Concurso I Copa Gastronômica é destinado aos discentes do ensino médio que tenham 

interesse na área da Gastronomia e aos discentes que já cursam Gastronomia na 

Faculdade Uninassau e em outras Instituições de Ensino Superior. 

 

 Artigo 2º - A Inscrição 

Cada participante deve se inscrever entre os dias 23/07/2018 a 12/08/2018, no site da 

Uninassau (www.extensão.uninassau.edu.br), de acordo com as seguintes categorias: 

• Categoria 1 – Alunos que estão cursando o ensino médio, comprovado por xérox da 

carteira de estudante; 

• Categoria 2 – Alunos do Curso de Gastronomia da Uninassau, devidamente 

matriculado no semestre de 2018.2; 

• Categoria 3 – Alunos do Curso de Gastronomia de outras Instituições de Ensino 

Superior (IES), confirmada através de declaração de matrícula assinada pelo gestor 

da IES em questão.  

Os documentos comprobatórios devem ser enviados para o e-mail da coordenação do 

Curso de Gastronomia da Faculdade Uninassau aos cuidados de Aurea Cavalcanti 

Cordeiro (e-mail: gastronomia.nat@mauriciodenassau.edu.br). Além disso, cada 

participante deve encaminhar uma receita “original” de um sanduíche para este mesmo 

email, sendo que a proteína utilizada deve ser considerada um ingrediente de hábito da 

culinária regional (Potiguar), como exemplo: carne de sol, camarão, carne de bode, etc.  

Só serão aceitas as inscrições que apresentarem suas respectivas receitas enviadas ao 

email da Instituição até as 23h:59min do dia 12/08/2018. No assunto do email deve ter a 

http://www.extensão.uninassau.edu.br/
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seguinte informação: “Receita para I Copa Gastronômica 2018 – Nome do participante”. No 

corpo do e-mail deve conter, detalhadamente, os ingredientes e as quantidades que serão 

utilizadas para o sanduíche original proposto, modo de preparo e uma foto (de boa 

qualidade) do sanduíche. Lembrando que na receita do sanduíche, obrigatoriamente, deve 

constar uma proteína considerada de hábito regional (Potiguar).  

Dentre os inscritos, serão selecionadas um total de 72 receitas, 24 por categoria, conforme 

os seguintes critérios: originalidade, ingredientes utilizados e apresentação (foto), os quais 

serão atribuídas notas de zero a dez. As receitas serão avaliadas por três Jurados (a 

Coordenadora do Curso de Gastronomia da Uninassau, um Empresário no Ramo de 

Sanduíches e um Consumidor Aleatório) e aquelas receitas que obtiverem as maiores notas 

serão selecionadas.  

O resultado da seleção será divulgado no dia 17/08/2018 as 17:00h no site da Instituição 

Uninassau e através de envio de email aos participantes selecionados. Também serão 

divulgados os horários de participação nas primeiras etapas do Concurso, que serão 

definidos por sorteio. Todos os participantes selecionados deverão levar um quilo de 

alimento não perecível no dia de início do Concurso (na primeira etapa), como condição 

importante para participação do candidato. 

Observação Importante: Os participantes que chegarem na etapa final do Concurso, apresentarão à banca 

de Jurados a sua receita original, enviada na inscrição. Todos os ingredientes necessários para a composição 

e execução da receita final, serão de responsabilidade do participante. Portanto, os participantes finalistas, 

deverão trazer os ingredientes necessário para produzir sua receita original para um total de 5 (cinco) porções.  

 

Artigo 3º - A Execução  

O Concurso acontecerá em três etapas (anexo 1) e divididos por categoria, conforme 

cronograma a seguir: 

- A Primeira Etapa será realizada no dia 22/08/2018 das 07:00h as 21:00h, conforme 

horários apresentados em anexo, na Unidade Lagoa Nova da Faculdade Uninassau em 

Natal/RN (Av. Prudente de Morais, 3510). Nesta etapa, os grupos de participantes 

selecionados irão se organizar em duplas (conforme sorteio previamente divulgado - 

17/08/2018) e cada dupla irá produzir um sanduíche de acordo com o Bowl Surpresa 

contendo diferentes ingredientes regionais. Inicialmente os 24 participantes, por 

categoria e já organizados em duplas, terão 5 minutos para olhar os ingredientes e 

pensar na realização da prática. Em seguida, as duplas terão 20 minutos para 

produzirem os sanduíches e, ao final, cada dupla terá 5 minutos para apresentar sua 

preparação. Por fim, os jurados irão degustar a preparação e preencher o formulário para 

as notas. Serão classificadas 6 duplas de cada categoria para a próxima etapa. 

- A Segunda Etapa será realizada no dia 23/08/2018 das 09:00h as 21:00h, conforme 

horários apresentados em anexo, na Unidade Lagoa Nova da Faculdade Uninassau em 

Natal/RN (Av. Prudente de Morais, 3510). Nesta etapa, as duplas classificadas na 1o 

etapa irão competir entre si, produzindo um sanduíche de acordo com o Bowl 

Direcionado, no qual cada participante terá que recriar um sanduíche conforme os 

ingredientes fornecidos. Inicialmente as 6 duplas, selecionadas por categoria, terão 5 

minutos para olhar o sanduíche proposto, olhar os ingredientes e pensar na realização 



da prática. Os participantes terão 20 minutos para produzirem os sanduíches e, ao final, 

cada participante terá 3 minutos para apresentar sua preparação. Por fim, os jurados irão 

degustar a preparação e preencher o formulário para as notas. Serão classificados 6 

participantes (1 por dupla), por categoria, para a próxima etapa. 

- A Terceira Etapa (final) será realizada no dia 24/08/2018 das 17:30h as 22:00h, conforme 

horários apresentados em anexo, na Unidade Capim Macio da Faculdade Uninassau em 

Natal/RN (Av. Engenheiro Roberto Freire, 1514). Nesta etapa, os participantes 

classificados na 2o etapa (finalistas) irão competir entre si, produzindo um sanduíche de 

criação própria, conforme receita enviada na inscrição. Os participantes terão 15 minutos 

para produzirem os sanduíches e 3 minutos para apresentar sua preparação. Por fim, os 

jurados irão degustar a preparação e preencher o formulário para as notas. Serão 

premiados os primeiros lugares de cada categoria. 

Observação Importante: Os participantes que chegarem na etapa final do Concurso, apresentarão à 

banca de Jurados a sua receita original, enviada na inscrição. Todos os ingredientes necessários para a 

composição e execução da receita final, serão de responsabilidade do participante. Portanto, os 

participantes finalistas, deverão trazer os ingredientes necessários para produzir sua receita original para 

um total de 5 (cinco) porções. Lembrando que na receita do sanduíche, obrigatoriamente, deve constar 

uma proteína considerada de hábito regional (Potiguar). 

 

Artigo 4º - As Responsabilidades do Candidato 

Ceder à Comissão Organizadora as receitas apresentadas, com todas as informações 

solicitadas no Artigo 2o; 

Chegar ao local do concurso 20 minutos antes do horário estabelecido no sorteio para a 

primeira etapa e 30 minutos antes do horário estabelecido para início das etapas seguintes 

(Etapas 2 e 3); 

Estar com a vestimenta e condições de higiene pessoal adequadas: calça, sapato fechado, 

avental branco (sem símbolo ou propaganda de qualquer outra Instituição ou Empresa), 

unhas cortadas e sem esmaltes e sem barba. Para os alunos da Categoria 2, será 

obrigatório o uso do Uniforme da Faculdade Uninassau; 

Ceder sua imagem no evento e os direitos de sua exploração comercial.  

Os participantes que chegarem na etapa final do Concurso, deverão trazer todos os 

ingredientes necessário para produzir sua receita original para um total de 5 (cinco) 

pessoas. Lembrando que na receita do sanduíche, obrigatoriamente, deve constar uma 

proteína considerada de hábito regional (Potiguar). 

 

Artigo 5º - O Júri e Os Critérios de pontuação  

A Comissão Julgadora será composta por três membros da Instituição Uninassau e 

convidados, para as 1o e 2o Etapas. Na etapa Final, os sanduíches serão avaliados por 5 

(cinco) jurados, incluindo um representante da Instituição Uninassau, a coordenadora do 

Curso de Gastronomia da Uninassau, dois empresários do ramo de alimentos e na área de 

sanduíches e um convidado representando o consumidor externo. 



A pontuação, nas três etapas, será dividida entre os aspectos gastronômicos, conforme os 

seguintes critérios:  

• ORGANIZAÇÃO DA BANCADA E CUMPRIMENTO DO TEMPO – 10 pontos; 

• APRESENTAÇÃO - 10 pontos; 

• AROMA E SABOR - 10 pontos; 

• CRIATIVIDADE - 10 pontos; 

• UTILIZAÇÃO DA PROTEÍNA DE HÁBITO REGIONAL (POTIGUAR): 10 pontos; item utilizado 

apenas na etapa final. 

O resultado final será divulgado como o somatório dos itens avaliados. Em caso de empate 

na somatória dos pontos, todos os jurados votam a fim de decidir o grupo vencedor, sendo 

a criatividade o principal critério de desempate, seguido do sabor.  

 

Artigo 6º - A Premiação  

Os 6 (seis) participantes selecionados para a Etapa Final, de cada categoria, receberão um 

certificado de participação. 

A preparação culinária que atingir maior pontuação, dentro de sua categoria, receberá o 

prêmio, oferecido por patrocinadores da iniciativa privada. 

A premiação será realizada no dia da Etapa Final (24/08/2018), onde os votos serão 

organizados, tabulados, apurados e divulgados, pela Comissão Organizadora.  

 

Artigo 7º - Disposições Finais 

A pontuação e os resultados atribuídos ao sanduíche apresentado pelo participante não 

serão suscetíveis de recursos ou impugnações.  

A inscrição da receita pelo candidato na I Copa Gastronômica vale como contrato de 

adesão e pressupõe aceitação e a concordância com todos os termos do presente 

Regulamento, que entra em vigor a partir de sua primeira divulgação.  

O candidato proponente é o responsável legal pela veracidade das informações prestadas, 

estando sujeito à desclassificação do Concurso a qualquer momento, se comprovada a 

inveracidade das mesmas, sem prejuízo de sanções legais.  

Os participantes isentam a Faculdade Uninassau da responsabilidade pelo reembolso de 

despesas com transporte, insumos necessários para a preparação do sanduíche na Etapa 

Final e outros custos incorridos para viabilizar a sua participação no concurso em qualquer 

das suas etapas. 

Dúvidas e esclarecimentos serão realizados pelo telefone (84) 98723-8132 ou pelo e-mail 

gastronomia.nat@mauriciodenassau.edu.br. 

 

Natal, Julho de 2018 
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Anexo I 

Programação da I Copa Gastronômica – 2018 – Uninassau 

DATA HORÁRIO TEMA LOCAL 

23/07/2018 a 12/08/2018 

Período de inscrição, que deve incluir uma receita 

autoral de um sanduíche constando uma proteína 

considerada de hábito regional (Potiguar). 

Site e email da 

Instituição 

17/08/2018 17:00 h 

Divulgação dos participantes selecionados: 72 

participantes, 24 por categoria. 

Obs. Serão divulgados também os horários de produção de 

cada participante, definido por sorteio. 

Site e email da 

Instituição 

22/08/2018 

(Quarta feira) 

1ª ETAPA DA COMPETIÇÃO: Os participantes selecionados irão se organizar em duplas e cada 

dupla irá produzir um sanduíche de acordo com o Bowl Surpresa contendo diferentes 

ingredientes regionais. 

Inicialmente os 24 participantes, por categoria e já organizados em duplas (conforme sorteio anterior), 

terão 5 minutos para olhar os ingredientes e pensar na realização da prática. Em seguida, as duplas terão 

20 minutos para produzirem os sanduíches e, ao final, cada dupla terá 5 minutos para apresentar sua 

preparação. Por fim, os jurados irão degustar a preparação e preencher o formulário para as notas. Serão 

classificadas 6 duplas de cada categoria para a próxima etapa. 

07:00 as 08:30 h Categoria 1: Alunos do ensino médio (6 duplas). 

 

Laboratório de 

Gastronomia 

(Unidade Lagoa 

Nova)  

 

 

09:30 as 11:00 h 
Categoria 2: Alunos do Curso de Gastronomia da 

Uninassau (6 duplas). 

12:00 às 13:30 h 
Categoria 3: Alunos do Curso Gastronomia de outras 

IES (6 duplas). 

14:30 às 16:00 h Categoria 1: Alunos do ensino médio (6 duplas). 

17:00 às 18:30 h 
Categoria 2: Alunos do Curso de Gastronomia da 

Uninassau (6 duplas). 

19:30 as 21:00 h 
Categoria 3: Alunos do Curso Gastronomia de outras 

IES (6 duplas). 

23/08/2018 

(Quinta feira) 

2ª ETAPA DA COMPETIÇÃO: As duplas classificados na 1ª etapa irão competir entre si, 

produzindo um sanduíche de acordo com o Bowl Direcionado, na qual eles terão que recriar 

um sanduíche conforme os ingredientes fornecidos. 

Inicialmente as 6 duplas, selecionadas por categoria, terão 5 minutos para olhar o sanduíche proposto, 

olhar os ingredientes e pensar na realização da prática. As duplas terão 20 minutos para produzirem os 

sanduíches e, ao final, cada participante terá 3 minutos para apresentar sua preparação. Por fim, os 

jurados irão degustar a preparação e preencher o formulário para as notas. Serão classificados 6 

participantes (1 por dupla), por categoria, para a próxima etapa. 

10:00 às 12:00 h 
Categoria 1: Alunos do ensino médio (6 duplas, 

competindo entre si). 
Laboratório de 

Gastronomia 



13:30 às 15:30 h Categoria 2: Alunos do Curso de Gastronomia da 

Uninassau (6 duplas, competindo entre si). 

(Unidade Lagoa 

Nova) 

 17:00 às 19:00 h 

 

Categoria 3: Alunos do Curso de Gastronomia de 

outras IES (6 duplas, competindo entre si). 

24/08/2018 

(Sexta feira) 

3ª ETAPA DA COMPETIÇÃO (FINAL): Cada participante selecionado na etapa anterior, por 

categoria, irá produzir o sanduíche de criação própria, conforme receita enviada na inscrição. 

Os participantes terão 15 minutos para produzirem os sanduíches e 3 minutos para apresentar sua 

preparação. Por fim, os jurados irão degustar a preparação e preencher o formulário para as notas. Serão 

premiados os primeiros lugares de cada categoria. 

Obs. Esta etapa será realizada na Unidade Capim Macio e será aberta ao público geral. 

17:30 as 18:00 h 

ABERTURA 

Por: André Lemos (Direção), Alexandro Gonçalves 

(Coordenador Acadêmico), Aurea Cavalcanti 

(Coordenadora do Curso) e Eduardo (Setor Comercial)  

Pátio da Unidade 

– Capim Macio 

18:00 às 19:00 h Categoria 1: Alunos do ensino médio (6 alunos). 

19:00 às 20:00 h 
Categoria 2: Alunos do Curso de Gastronomia da 

Uninassau (6 alunos). 

20:00 às 21:00 h 
Categoria 3: Alunos do Curso de Gastronomia de 

outras IES (6 alunos). 

21:15 às 22:00 h 

SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO 

Por: André Lemos (Direção), Alexandro Gonçalves 

(Coordenador Acadêmico), Aurea Cavalcanti 

(Coordenadora do Curso) e Eduardo (Setor Comercial). 

 

 

 


