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FESTIVAL GASTRONÔMICO: 

SABORES DA APA DE GUAPI-MIRIM: UM GOSTINHO NATURAL" 

 
 

REGULAMENTO 
 

1 - DO OBJETIVO: 

O concurso tem por finalidade promover a gastronomia local, visando estimular a criatividade de 

seus participantes e selecionar, de acordo com critérios estabelecidos e esclarecidos neste 

regulamento, os pratos que melhor representam as características dos sabores e cores da 

gastronomia local, levando em conta seus ingredientes, iguarias e a cultura que rege a 

pluralidade local, em comemoração aos 30 anos da Área de Proteção Ambiental de Guapi-Mirim. 

 

2 – DO TEMA: 

O festival gastronômico abordará o tema “Sabores da APA de Guapi-Mirim: Um Gostinho 

Natural”. 

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO: 

O Festival está disponível somente para participação de moradores que residam nos municípios 

de São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim e Magé. 

 

4 – DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS: 

4.1 - A inscrição será gratuita e poderá ser realizada por e-mail 

(apaguapimirim30anos@gmail.com), Telefone (21-2633-0079), ou pessoalmente, na sede da 

APA de Guapi-Mirim 

4.2 - O prazo para inscrição é até o dia 10 de novembro de 2014. 

4.3 - A receita escolhida pelo participante deve ser entregue (ESCRITA PASSO A PASSO, com 

ingredientes e forma de preparo), no ato da inscrição. Os pratos concorrentes deverão ser 

descritos por escrito da seguinte maneira: 

 Ingredientes; 
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 Quantidade de cada ingrediente; 

 Modo de Preparo; 

 Tempo de Preparo; 

 Rendimento. 

 

5 – DA APRESENTAÇÃO: 

 

5.1 - Caso no dia do festival o participante apresente um prato diferente do descrito 

anteriormente, isso resultará em sua desclassificação. 

 

5.2 - Os pratos deverão ser individuais (uma receita em cada recipiente). 

5.3 - Caberão aos participantes todos os custos envolvidos na preparação dos pratos. 

5.4 – Os pratos deverão ser apresentados até às 12h no evento comemorativo aos 30 anos 

da APA de Guapi-Mirim, dia 15 de novembro, na sede dessa unidade de conservação, 

situada à BR 493, km 12,8 Vale das Pedrinhas, Guapimirim, RJ. 

 

6 – DA AVALIAÇÃO: 

5.1 - O Festival tem caráter competitivo. 

5.2 - Os critérios de avaliação a serem observados pelos jurados serão: 

 O uso de produtos locais; 

 O uso adequado do pescado; 

 A apresentação visual do prato;  

 O sabor; 

 A consistência e o aroma do prato depois de finalizado. 

 

7 – DO RESULTADO: 

6.1 - O resultado será divulgado no evento. 

6.2 - A APA de Guapi-Mirim publicará os resultados nos seus meios de comunicação online (site, 

facebook) após o evento.  

 

8 – DA PREMIAÇÃO: 

7.1 - A solenidade de entrega dos prêmios será realizada no evento comemorativo aos 30 anos 

da APA de Guapi-Mirim, no dia 15 de novembro, na sede dessa unidade de conservação, situada 

à BR 493, km 12,8 Vale das Pedrinhas, Guapimirim, RJ. 

7.2 - Serão premiados três pratos vencedores: 

1º lugar – Aparelho de jantar com 20 peças  
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2º lugar – Faqueiro de aço inoxidável com 72 peças  

3º lugar – Jogo de panelas de alumínio com 4 peças  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A premiação corresponde somente aos ingressos, não contemplando 

transporte. 

 

9 - USOS DO MATERIAL VISUAL: 

8.1 - O material visual produzido para o concurso passará a fazer parte do acervo da APA de 

Guapi-Mirim e poderá ser utilizado estritamente para fins culturais.  

 

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

9.1 - O ato de inscrição nesse concurso corresponde a que o participante traga um prato com a 

receita, e implica no total conhecimento e aceitação de todos os itens desse regulamento, bem 

como na cessão de uso e dos direitos autorais dos trabalhos à APA de Guapi-Mirim, sem 

qualquer tipo de ônus, tendo em vista os objetivos do concurso. 

9.2 - As receitas enviados não serão devolvidos. 

9.3 - A comissão julgadora é soberana, compete a ela avaliar e resolver sobre os casos omissos 

neste regulamento, não cabendo recurso. 

9.4 - Este concurso é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorte ou pagamento 

pelos participantes, nem vinculação destes ou dos vencedores à aquisição ou uso de qualquer 

bem, direito ou serviço, promovido pelos organizadores. 

9.5 - Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude 

comprovada. 

9.6 - Não poderão participar do concurso funcionários nem voluntários do ICMBio. 

9.7 - Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser 

encaminhadas ao e-mail: apaguapimirim30anos@gmail.com 


