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EDITAL DO I CONCURSO DE CULINÁRIA JUNINA FUNCIONAL 2022 

INSCRIÇÕES 

Os interessados devem enviar seus dados pessoais (nome completo, matrícula e 

número para contato), juntamente com a descrição detalhada de sua receita para o 

e-mail nutricao.pet@uninassau.edu.br com o título do e-mail com: CONCURSO DE 

CULINÁRIA JUNINA FUNCIONAL. Os pratos devem conter obrigatoriamente, como 

base, a culinária típica junina com foco nos benefícios nutricionais de sua receita. 

Cada participante OU equipe (até 4 pessoas) poderão inscrever-se com apenas 

uma (01) receita. A receita enviada deve obrigatoriamente conter as seguintes 

informações: - Lista de Ingredientes e suas respectivas quantidades (em medidas 

caseiras, ex.: colheres de sopa, xícaras de chá, etc.); - Modo de Preparo com o 

passo a passo, Rendimento (serve quantas pessoas); - Tempo de Preparo; - 

Informações nutricionais.  

Poderão participar todos os alunos devidamente matriculados em 2022.1 do curso 

de Nutrição da UNINASSAU Petrolina.  

Prazo: As inscrições das receitas deverão ser enviadas, impreterivelmente, até o 

dia 31 de março de 2022.  

Seleção: De todas as receitas inscritas, serão selecionadas 6 (seis) para o 

Concurso, levando em consideração, principalmente os critérios de referência à 

culinária junina, aspectos nutricionais e originalidade. 

 

O CONCURSO  

As seis receitas selecionadas deverão executar as preparações em nossas 

instalações (Laboratório de Técnicas Dietéticas da UNINASSAU Petrolina). Ao final 

das preparações será feito a apresentação aos jurados que irão avaliar 

apresentação dos pratos, características organolépticas (Cor, sabor, aroma, 

textura) e informações nutricionais. Os insumos das preparações são de 

responsabilidade dos inscritos.  

PREMIAÇÃO 
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As receitas selecionadas (poderão ser mais de 6 receitas) serão publicadas no e-

book de receitas do concurso, e será amplamente divulgado no grupo ser e redes 

sociais. 

A receita vencedora da unidade ganhará um livro de nutrição (especificar). 

 

CALENDÁRIO 

Inscrição 15 até 31 de maio de 2022 

Seleção das receitas 01 de junho até 05 de junho de 2022 

Divulgação das receitas selecionadas  06 de junho de 2022 

Dia do concurso  10 de junho de 2022 

 


