
Em sua quarta edição, a competição terá, novamente, duas categorias de pratos em 

que os participantes poderão concorrer com suas preparações: a categoria prato 

salgado e a categoria prato doce.  

A data do evento será 30 de agosto de 2019 a partir de 14h, na Escola de Química -

auditório E212. 

 

REGRAS GERAIS 

Todos os inscritos que participarem da competição receberão certificado de 

participante. 

O primeiro colocado de cada uma das categorias, prato salgado e prato doce, 

receberá certificado e um livro do Chef Claude Troisgros autografado.  

Os participantes que ficarem como segundo e terceiro colocados de cada uma das 

categorias receberão certificado referente à sua colocação na competição. 

Detalhes específicos da competição, quaisquer mudanças, instruções e qualquer outra 

informação necessária serão comunicados aos inscritos via e-mail. 

As inscrições deverão ser realizadas no período de 09/08/19 a 21/08/19 no site da 

SEQ: www.sequfrj.com. 

Inscrições 

- As preparações deverão ser elaboradas antecipadamente pelos candidatos e devem 

ser entregues à comissão organizadora da MasterSEQ (em local a ser divulgado) e 

com antecedência mínima de uma hora do início da competição; 

- A comissão organizadora não se responsabilizará pelo armazenamento, 

aquecimento e/ou refrigeração das preparações de nenhum dos concorrentes; 

- O porcionamento das preparações deve ser feito pelo concorrente, previamente à 

entrega para a comissão organizadora. A porção deve ser para uma pessoa, e o 

número de porções entregues será igual ao número de jurados; 

- Ao entregar as preparações, o candidato deve informar o nome da sua preparação. 

- Haverá uma listagem na qual constará o nome do participante inscrito, sua 

assinatura e o nome da sua preparação. 

- Serão duas competições independentes: a de prato doce e a de prato salgado; 

- Cada participante poderá inscrever-se com apenas uma preparação para a categoria 

salgado e/ou apenas uma preparação para a categoria doce; 

http://www.sequfrj.com/


- A inscrição é individual, ou seja, a preparação não poderá ser elaborada em dupla ou 

grupo; 

- Podem participar alunos, docentes e funcionários de toda a UFRJ; 

- Membros da comissão organizadora da MasterSEQ não poderão participar da 

competição; 

Júri da competição 

- O júri será composto por cinco pessoas, sendo dividido em júri convidado e júri 

sorteado; 

- Júri convidado: será composto por três pessoas; docentes, funcionários e/ou alunos 

previamente contatados pela comissão organizadora.  

- Júri sorteado: será composto por duas pessoas a serem sorteadas, momentos antes 

do início da degustação das preparações, entre os presentes no local do evento. 

Excetuando-se os inscritos na competição (em qualquer uma das categorias); 

- Os júris de cada uma das competições, prato salgado e prato doce, poderá ser 

composto por pessoas diferentes. 

Avaliação e notas 

- As notas para cada uma das preparações, em cada uma das categorias (prato 

salgado ou prato doce) podem variar de 0 a 10; 

- A nota final de cada uma das preparações, de cada um dos candidatos, será dada 

por uma média simples (soma das notas de cada um dos jurados e divisão pelo 

número de jurados); 

- Os critérios a serem utilizados pelos jurados para atribuição das notas serão: 

apresentação, gosto, aroma, textura, aparência da preparação e inovação no uso do 

ingrediente tema. 

 

COMPETIÇÃO PRATO SALGADO E PRATO DOCE 

O tema deste ano para ambas categorias será “UTILIZAÇÃO DE INGREDIENTES 

TIPICAMENTE BRASILEIROS: AÇAÍ E/OU MANDIOCA/AIPIM”. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante de qualquer imprevisto, alterações poderão ocorrer, a critério da comissão 

organizadora, e serão devidamente informadas aos participantes. 

Questões específicas que não constem deste edital serão tratadas pela comissão 

organizadora da Master SEQ, presidida pela docente Karen Signori Pereira, da Escola 

de Química/UFRJ. 


