
 

 

CONCURSO GASTRONÔMICO MESTRE DA PAMONHA CARIRI 

 

REGULAMENTO 2021 

 

O Concurso Mestre da Pamonha Cariri do Centro Universitário do 

Juazeiro - Unijuazeiro é uma realização do Curso de Tecnologia em Gastronomia 

que tem como objetivo valorizar a gastronomia cultural e regional descobrindo 

novos talentos. 

 

1. O I CONCURSO MESTRE DA PAMONHA CARIRI DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE JUAZEIRO DO NORTE 

 

O Concurso Mestre da Pamonha Cariri vai eleger e premiar a melhor 

receita de pamonha. 

 

2. QUEM PODE PARTICIPAR 

 

Pessoas interessadas na área, alunos de gastronomia e amadores. 

Cada participante ficará responsável pela matéria prima necessária à 

elaboração da sua preparação, apresentada no vídeo de inscrição e na final do 

concurso bem como pelos utensílios e equipamentos a utilizar durante todo o 

processo. 

Na final o participante deverá levar os ingredientes necessários à 

elaboração da pamonha que serão posteriormente degustados por 3 (três) 

membros da Comissão Julgadora. 

A Organização do evento NÃO se responsabiliza pelo deslocamento e/ou 

hospedagem dos participantes do concurso, nem com os demais custos diretos 

ou indiretos à participação. 

 

 

 

 



 

 

3. COMO PARTICIPAR 

 

Para participar, os interessados deverão fazer a inscrição no site 

www.unijuazeiro.edu.br, e enviar um vídeo de até três minutos com a descrição 

de sua receita de própria autoria para o e-mail gastronomia@unijuazeiro.edu.br. 

A confirmação da inscrição só será efetuada com o envio do vídeo. 

O participante receberá um e-mail de confirmação. 

O tipo de receita fica a critério do candidato. 

As inscrições serão limitadas a 25 participantes e estarão abertas no 

período de 14/06/2021 a 25/06/2021 e só serão considerados os vídeos enviados 

até às 17h do dia 25/06/2021. 

O candidato deverá se inscrever no link 

https://forms.office.com/r/3ZSUCi9842 que estará disponível no site da 

Unijuazeiro e no instagram @gastronomiaunijuazeiro. Todos os campos da ficha 

de inscrição deverão ser preenchidos.  

Os candidatos poderão enviar apenas um vídeo com uma receita de 

pamonha para o email gastronomia@unijuazeiro.edu.br.  

Só poderão participar do concurso pessoas que tenham idade acima de 

18 anos. 

 

4. SELEÇÃO  

 

Os participantes terão que criar uma pamonha valorizando os ingredientes 

regionais e gravar um vídeo de no máximo 3 minutos, explicando todo o processo 

de elaboração da pamonha. Uma equipe de professores do Curso de 

Gastronomia do Centro Universitário Unijuazeiro, sob a coordenação da 

coordenadora do curso, fará a seleção dos vídeos enviados e, serão 

selecionados 03 (três) finalistas. 
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5. DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO 

 

O resultado da seleção será divulgado no dia 26 de Junho de 2021 no 

instagram @unijuazeirooficial e @gastronomiaunijuazeiro. 

 

6. DA REALIZAÇÃO  

 

As 03 (três) receitas finalistas selecionadas serão executadas por seus 

criadores no dia 30 de junho, a partir das 14h, na cozinha quente e fria da 

Unijuazeiro, com transmissão ao vivo pelo canal do YOUTUBE da Unijuazeiro. 

Cada participante terá 2h para confeccionar a receita da pamonha de sua 

autoria. 

 A comissão julgadora será composta por 03 (três) participantes: um 

professor do curso de gastronomia, um profissional gastrônomo e um convidado 

da sociedade civil. 

Cada participante deverá confeccionar a sua receita para três jurados e 

uma para fotografia.  

Os critérios de avaliação das receitas serão: apresentação e originalidade. 

Cada critério receberá nota entre 05 (cinco) e 10 (dez) pontos.  

A receita com maior pontuação será a vencedora do concurso. 

Em caso de empate, o voto da coordenadora do Curso de Gastronomia 

da Unijuazeiro, definirá a receita vencedora. Tal decisão será soberana e 

irrecorrível. 

 

7. RESULTADO E DIVULGAÇÃO 

 

O resultado final do concurso será divulgado após a apresentação de 

todos os pratos aos jurados e contagem dos pontos dados a cada receita. 

 

8. PREMIAÇÃO 

 

Da premiação: Primeiro lugar um forno micro-ondas; segundo e terceiro 

lugar receberão brindes. 

 



 

 

9. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Esta ação é estritamente promocional e não está atrelada a nenhum 

pagamento de taxa de inscrição. A participação é gratuita. 

Os inscritos se responsabilizarão integralmente pela autoria das suas 

receitas. 

Cabe a organizadora do evento realizar, transmitir ao vivo o evento e 

fornecer a premiação aos candidatos vencedores do concurso. 

É de responsabilidade do participante providenciar os insumos para a 

confecção de sua receita. 

Os inscritos comprometem-se a ceder seus nomes, fotos, entrevistas e 

receitas de forma integralmente gratuita, com vistas à divulgação em qualquer 

veículo do Centro Universitário de Juazeiro do Norte e de eventuais parceiros, 

em qualquer período de tempo. 

Excluem-se de participação desta promoção todos os funcionários e 

prestadores de serviços do Centro Universitário de Juazeiro do Norte, além de 

seus respectivos cônjuges e parentes até o 2º grau. 

Este regulamento estará disponível durante todo o período de inscrição, 

no site da www.unijuazeiro.edu.br   

 

Ao se inscrever no concurso, o participante deve estar ciente e concordar 

com todas as condições deste regulamento. 

 

Cronograma do Concurso 

Período de realização 14 a 30 de Junho de 2021 

Divulgação do edital e inscrição  14 a 25 de Junho de 2021 

Seleção 14 a 25 de Junho de 2021 

Resultado da seleção 26 de Junho de 2021 

Final do concurso 30 de Junho de 2021 

 

 


