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Introdução: 

A proposta do presente projeto é da realização, em 2 etapas, de um TORNEIO que venha a 

incentivar e promover os alunos do curso de gastronomia da UNAMA, campi Alcindo Cacela 

e/ou BR, a buscarem criações inéditas para bebidas feitas com café e/ou chá e/ou tisana. 

O curso de gastronomia da Universidade da Amazônia oferece em sua ementa, durante o 3o 

semestre, a disciplina Serviços de Chás e Café onde os alunos tem contato com o as 

técnicas,  base histórica e complexidade das referidas bebidas, no que tornam-se aptos a 

elaboração e identificação das mesmas, pois também realizam durante o período, pesquisas 

sobre o assunto. 

 

Objetivo geral: 

Estimular e incentivar a pesquisa e criação de bebidas feitas a partir dos insumos: Café e/ou 

Chá e/ou Tisanas, por parte dos alunos do curso de gastronomia da UNAMA, com o princípio 

do ineditismo na composição das mesmas. 

 

Objetivos específicos: 

1- A apresentação de Ficha Técnica Completa contendo o nome da bebida, a foto em 

qualidade superior para ilustrar o resultado da preparação, ingredientes, modo de preparo e 

os dados técnicos da mesma (classificação, origem, moagem, torra e método de preparo, no 

caso de café. E no caso de chá, tipo, origem e dados adicionais) 

2- Vídeo de até 3 minutos demonstrando passo a passo da preparação em formato MP4 

com o candidato devidamente uniformizado com sua dolmã; 

3- Se classificado para a 1a etapa avaliativa do TORNEIO, então o candidato deve realizar o 

preparado diante dos jurados, em lugar definido pela organização do TORNEIO. E àqueles 

selecionados para a última etapa também. Datas e locais pré-determinados no projeto. 

 

Para a inscrição no TORNEIO: 

1- O aluno deve estar matriculado no curso de gastronomia da Universidade da Amazônia, 

2020.2, em um dos Campi Alcindo Cacela e/ou BR e ter cursado, com aprovação, a disciplina 

Serviços de Chás e Cafés. 

2- Inscrição em formulário anexo a presente proposta com dados completos do candidato, a 

Ficha técnica e o Vídeo de preparação da bebida do TORNEIO; 

3- Aceitar em declaração anexa à presente proposta, em que vídeos e/ou imagens 

relacionadas ao TORNEIO possam ser divulgados nos meios de comunicação da UNAMA e 

seu Apoiador; 



4- Se comprometer em estar apto e presente nos dias indicados na presente proposta para 

realização das provas do TORNEIO, sem atrasos que possam acarretar a desclassificação do 

candidato.  

5- O aluno pode participar inscrevendo uma preparação de Chá e/ou Café. 

 

O aluno que for escolhido entre um dos 3 primeiros lugares na classificação do TORNEIO (3 

classificados na categoria Chá e 3 classificados na categoria Cafés): 

1- O 1o colocado receberá um CERTIFICADO DE CAMPEÃO DO I TORNEIO DE CHÁS E CAFÉS 

DA UNAMA e sua receita fará parte do Cardápio do Armazém 25 Café e Padoca durante os 

meses de novembro e dezembro de 2020, com a ampla divulgação da receita inédita. 

Também realizará um live no Instagram pelo curso de Gastronomia da UNAMA, com data a 

ser agendada na conveniência de ambas as partes, com a receita campeã e ampla 

divulgação nas redes sociais. Também receberão prêmios tipo Kit Chá e Kit de Café 

(contendo utensílios das duas bebidas respectivamente) 

2- Os 2o e 3o colocados receberão CERTIFICADOS DE VENCEDORES EM 2o E 3o LUGARES NO 

I TORNEIO DE CHÁS E CAFÉS DA UNAMA e suas receitas entrarão no cardápio de novembro 

de 2020 do Armazém 25 Café e Padoca. Também realizarão lives pela UNAMA nas redes 

sociais, em data a ser agendada, para demonstração de suas preparações vencedoras. 

 

Datas para a realização do TORNEIO 

- Informação sobre o TORNEIO - 01/09 a 12/09/2020 (edital e formulários disponíveis no 

blog do curso de gastronomia) 

- Seleção e divulgação das bebidas – 15/09 (através do blog da gastronomia) 

- Realização da 1a etapa do TORNEIO – 18 e 19/09/2020 (UNAMA Alcindo Cacela)  

- Resultado dos classificados para 2a etapa (final) - 25/09 (através do blog e redes sociais da 

UNAMA) 

- Realização e resultado da 2a etapa (final) - 26/09/2020 (Armazém 25, Café e Padoca) 

 

Apoio 

Armazém 25, Café e Padoca 

Café Santa Monica 

 

Realização 

UNAMA Alcindo Cacela. 



  



FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O TORNEIO DE CHÁS E CAFÉS 

 

NOME COMPLETO:___________________________________________________ 

 

ENDEREÇO: _________________________________________________________ 

 

TELEFONE CELULAR: ______________________________CPF_________________ 

 

EMAIL:______________________________________________________________ 

 

CAMPI UNAMA:  ALCINDO CACELA_____ OU BR______ 

 

NUMERO DE MATRÍCULA: ________________________ 

 

CURSOU A DISCIPLINA DE SERVIÇOS DE CHÁ E CAFÉS?________________ 

 

PARTICIPARÁ DO CONCURSO PROPONDO BEBIDA INÉDITA DA BEBIDA: 

CHÁ_________________E/OU CAFÉ________________ 

 

 

  



DECLARAÇÃO 

 

 

Eu_______________________________________, CPF no_______________, declaro para 

os devidos fins que, autorizo a divulgação de imagem e vídeos durante o período do 

TORNEIO DE CHÁS E CAFÉS promovido pela UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA, bem como os 

parceiros de apoio. 

 

 

Belém, ______ de setembro de 2020 

  



MODELO DE FICHA TÉCNICA 

nome do aluno e turma  

NOME DO PREPARADO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Serve: XXX pessoas 

 

FOTO 

QTD  INSUMO QTD 
EQUIPAMENTOS/UTENSÍLI

OS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PROCEDIMENTO/MÉTODOS 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

 

 

 


