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I. APRESENTAÇÃO 

O concurso Gastronomia “só o creme”, 

vem incentivar ao preparo de alimentos em 

casa em razão do período de isolamento 

social vivenciado em virtude da pandemia 

do novo COVID-19. A intenção é divulgar e 

produzir receitas caseiras que possam ajudar 

na prevenção de doenças, fortalecimento do 

sistema imunológico, fazeres que possam 

originar prazer, alegria, bem como a terapia 

ocupacional, uma vez que essas atividades 

reduzem o medo, o estresse e as dificuldades 

encontradas em tempo de pandemia.   

 

II. INSCRIÇÃO/SUBMISSÃO 

O Concurso dar-se-á através da mídia 

social YOUTUBE, portanto, os finalistas 

que desejarem participar precisarão gravar 

um vídeo. A inscrição deverá ser efetuada no 

site do evento até o dia 29 de agosto as 

23h59min.  

III. O VÍDEO 

Em virtude do novo coronavírus, a 

comissão organizadora do evento 

recomenda que apenas uma pessoa possa 

estar exposta na gravação do vídeo, afim de 

evitar aglomerações e riscos de 

contaminação. 

O vídeo não poderá ultrapassar o tempo 

máximo de 10min. 

A utilização de música e imagens no 

vídeo é permitida, e a responsabilidade pelo 

uso de tais informações são única e 

exclusivamente dos participantes. 

 O vídeo será julgado de acordo com 

a criatividade, originalidade, interação 

virtual com o público, relação com a 

prevenção do corona vírus, a performance e 

as técnicas de preparo.  

 

 

 

IV. DICAS PARA A ELABORAÇÃO 

DO VÍDEO 
 

Inicie sua apresentação com as seguintes 

informações ao público: nome, cidade e 

estado, título da receita, posteriormente 

apresente os objetivos e, qual o principal 

benefício que sua culinária proporciona para 

a sociedade. 

Exponha para o público visitante sobre a 

condução da receita (metodologia), os 

produtos e acessórios. 

   Lembre-se de utilizar palavras 

acessíveis para que todos os visitantes 

possam entender e compreender os motivos 

e objetivos de sua culinária.  

 Quando um vídeo apresenta 

criatividade automaticamente ele atrai a 

atenção do telespectador/internauta.  

  

V. DA VOTAÇÃO À PREMIAÇÃO 

 

Os vídeos serão disponibilizados no 

canal de YOUTUBE “CLUBE DE 

CIÊNCIAS DE ABAETETUBA”, entre os 

dias 02 (início as 08h) a 04/09(23h59min). 

Será composta uma comissão virtual que 

analisará os vídeos e atribuirá pontuação de 

acordo com os critérios descritos 

anteriormente.  

O ganhador será anunciado na cerimônia 

de premiação do evento. 

Em caso de dúvidas, encaminhe para 

nosso e-mail e/ou redes sociais do evento 

(instagran, facebook e whatSApp). 
 

Atenciosamente,  
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