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1. O Concurso
Este concurso faz parte da UTFest 2015 do câmpus Ponta Grossa da UTFPR. A UTFest
2015 objetiva oportunizar aos alunos e servidores a chance de revelar seus talentos em
diversas áreas culturais, assim como a troca de experiências e o entretenimento em geral.

2. Objetivo
Este concurso tem como principal objetivo valorizar as preparações culinárias dos
participantes. Também objetiva proporcionar aos participantes da comunidade interna e
externa à UTFPR um espaço cultural, social e de lazer.

3. Participantes
3.1 Poderão participar deste Concurso toda comunidade interna e externa à UTFPR.
3.2 Só participarão deste Concurso os candidatos que atenderem a todos os itens deste
Regulamento.

4. Inscrições
4.1 A inscrição é gratuita e deverá ser feita exclusivamente pela internet através do link
utfest.pg.utfpr.edu.br, no período de 22 de junho até 23 de agosto de 2015.
4.2 Cada candidato deverá inscrever-se com apenas uma receita salgada e/ou uma
receita doce.

5. Execução

5.1 Os participantes deverão entregar o prato pronto às 16 horas no Centro de
Convivência para degustação da Comissão Julgadora.
5.2 Após degustação pelos jurados o prato ficará disponível à comunidade presente para
que possam ser degustados.

6. Julgamento
6.1 Os trabalhos serão avaliados por banca julgadora formada por profissionais do ramo
previamente escolhidos pela comissão organizadora.
6.2 Os nomes dos integrantes da Comissão Julgadora serão mantidos em sigilo absoluto,
até o final do processo de seleção do Concurso.
6.3 A Comissão Julgadora tem total autonomia e liberdade de escolha, não cabendo
nenhum recurso contra as decisões referentes às receitas selecionadas, sendo suas
decisões irreversíveis.
6.4 Os critérios a serem considerados pelos jurados são: (I) Sabor; (II) Criatividade; e (III)
Apresentação.
6.5 Para cada critério será estipulada uma nota de 1 a 5. A pontuação final será
estipulada pela soma aritmética de todos os critérios.
6.6 Em caso de empate na contagem final, será utilizado o seguinte critério, conforme
ordem abaixo relacionada:
a) Maior número de pontos no critério Sabor;
b) Maior número de pontos no critério Criatividade;
c) Maior número de pontos no critério Apresentação.

7. Premiação
7.1 A divulgação dos resultados será realizada em cerimônia conjunta com os demais
concursos no dia 04 de setembro de 2015, a partir das 17 horas no Centro de
Convivência do câmpus.
7.2 Todos os candidatos serão premiados com um certificado de participação.
7.3 Os candidatos que alcançarem até o 3º (terceiro) lugar serão premiados com um
troféu em acrílico.

8. Disposições Finais
8.1 Ao se inscrever neste Concurso os participantes estarão tacitamente de acordo com
todas as regras deste Regulamento.
8.2 Ao se inscrever os participantes aceitam e autorizam a divulgação de seus nomes e
imagens, bem como a utilização dos mesmos, para divulgação ou conforme entenda a
Comissão Organizadora da UTFest.
8.3 A Comissão Organizadora poderá deixar de analisar os pratos apresentados que não
preencherem os requisitos previstos neste Regulamento.
8.4 Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora.

Ponta Grossa, 22 de junho de 2015.
Comissão Organizadora UTFest 2015
UTFPR

