REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO DE RECEITAS DE
FAMÍLIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO

I – DO OBJETIVO
O presente REGULAMENTO disciplina a execução do Concurso de
Família do CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO, cujo
apresentarmos receitas com apelo afetivo, que resgate vivências e
positivos importantes, como forma de comemorarmos a Semana
Alimentação.

Receitas de
objetivo é
sentimentos
Mundial da

O concurso é direcionado aos alunos, docentes, corpo técnico administrativo e
público externo.

II - DO TEMA: “Receita de Família”
O Curso de Nutrição do Centro Universitário São Camilo com o apoio da equipe de
extensão, visando as necessidades de convívio familiar no momento de pandemia
e comemorando a Semana Mundial da Alimentação, elaborou o concurso Receita
de Família com o objetivo de unir a família e a alimentação.

III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
•
•
•
•
•
•

O concurso é aberto para as seguintes categorias amadoras: alunos,
docentes, técnico administrativo e público externo.
Envio da foto do participante.
Envio da foto da receita realizada.
Envio da receita com ingredientes, modo de preparo, rendimento, tempo de
preparo e grau de dificuldade.
Envio da justificativa da escolha da receita (motivo pelo qual escolheu
determinada receita) .
Não será valido alimentos/receitas que não necessitam de preparação.

IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
•
•
•
•
•
•

Envio das fotos, da receita e da justificativa;
Harmonia nos sabores;
Capacidade de reproduzir a receita de acordo com as informações
fornecidas;
Criatividade na execução da receita;
Apresentação do prato;
Justificativa da receita baseada em relações positivas com os alimentos.

V - DA PREMIAÇÃO
Serão premiadas 01 receita por categoria.
• Um livro de Receitas da Rita Lobo.
• Publicação na Revista Ciência em Pauta.
• Todos os participantes irão receber um Certificado de participação no
concurso e o total de 5 horas complementares.

VI - DAS INSCRIÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

As inscrições deverão ocorrer por meio do site do Concurso, no botão
Inscreva-se, link do site:
O prazo para inscrição será até o dia 07 de outubro de 2020.
O prazo para envio da receita e fotografia(s) será até o dia 09 de outubro de
2020.
Após a efetivação da inscrição entraremos em contato via e-mail passando
todas as informações para o envio das receitas, fotografias e justificativa.
A(s) fotografia(s) deverão ser encaminhadas somente em formato digital.
A(s) receita(s) poderão ser enviadas no formato Word ou PDF.
Os arquivos deverão estar nomeados com as seguintes informações: nome
do participante; nome da receita e categoria.
Anexar a(s) fotografia(s) que deverão ter versão digital em alta resolução.
O tamanho máximo das fotografias é de 5000KB.
A fotos deverão ser enviadas no formato colorido.

VII - DO PROCESSO DE SELEÇÃO
•
•

Análise da Comissão Organizadora, de caráter eliminatório, para verificar se
o documento enviado está de acordo com os itens da inscrição.
As receitas e fotografias serão avaliadas e selecionadas por um júri de
docentes da área da Nutrição.

VIII - RESULTADO
O resultado será divulgado no dia 16 de outubro de 2020, em nossas redes sociais
e no site do concurso.

IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
•
•

A inscrição efetuada implica a aceitação das condições estabelecidas neste
regulamento.
A inobservância das normas estabelecidas por este regulamento,
constatada a qualquer tempo, implicará a eliminação do(a) participante.

•

•

•

•
•

O CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO não se responsabiliza pelas
licenças e autorizações necessárias à realização da(s) proposta(s)
contempladas, sendo essas de total responsabilidade de seus participantes.
O(A) participante será único(a) responsável pela veracidade da proposta e
documentos encaminhados, isentando o CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO
CAMILO de qualquer responsabilidade civil ou penal.
O CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO se reserva o direito de realizar
comunicações e solicitar documentos ou informações aos participantes por
meio eletrônico.
Todos os participantes do Concurso de Receitas de Família do CENTRO
UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO receberão o certificado de participação.
Outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail: eventos@saocamilosp.br

São Paulo, 17 de setembro de 2020.

