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Ilegulamento do Concurso Wlarmita ldeal
Preirnbulo

A

alimentagSo possui um inestimdvel valor na safde das pessoas. No meio
acad6mico, tal toma particular relevAncia dada a relagao entre, para exemplo,
elementos vitamfnicos versus a comunicag6o entre as c6lulas cerebrais, ricidos
gordos essenciais versus atengio, e/ou estados depressivos. Considerem-se
ainda
neste meio estudantil/profissional, quadros ou comportamentos habituais que

envolvem car6ncia

na

regularidade

da ingesta, hordrios extremos,

sobrealimentagSo, falta de alimentos frescos, refeigdes reldmpago,
al6m da baixa
interagdo social durante o epis6dio de alimentagAo.

Assim e no enquadramento do Projeto Universidade Sauddvel, surge
concurso, cujo regulamento se explicita seguidamente,
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Condigdes de acesso

1' Sio admitidos a concurso os discentes, docentes e nio-docentes da UEESES]D
2' Sdo admitidos a concurso os candidatos que declarem ser da sua autoria
exclusiva, a confegio da refeigflo

3'

Sdo admitidos

a concurso os candidatos que no formuldrio da inscrigio,

incorporem o calculo do valor energ6tico, conforme a tabela Excel
sobre o valor
dos elementos da refeigio, que se encontra anexa a este regulamento

os

candidatos devem preencher
hUpsl

o formuldrio atrav6s do

link

4'

A admissSo dos candidatos ao concurso estd limitada aos que preencherem
os
primeiros 20 registos de candidatura

5.

A seriagSo 6 feita porordem de chegada

6'

o periodo de inscrigdes decorre entre 21 e 27 de novembro de
2017,at6
noite
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7. Ndo podem

constituir-se como candidatos os elementos do

|frri e/ou

da

or ganizagdo deste concurso.

Artigo 2s - Situagdes de exclusio

B. ser6o excluidos do concurso os candidatos que apresentem refeigio
confecionada com alimentos p16-cozinhados

9. serio exclufdos do concurso os candidatos que apresentem

refeigio

confecionada exclusivamente com alimentos enlatados

Artigo 3e - Apresentagdo da refeigfio
1,0.

o formato de apresentageo da refeigdo deve ser ao estilo piquenique, com
os
af

1'1.

imentos devidamente acondicionados em caixas de conserv agzo
e/oupacotes

No toalhete-individual que 6 fornecido no dia da mostra, deve
o candidato
transcrever a qualidade energ6tica conforme os itens de 1 a 19, que
figuram na
ficha de inscrigio
LhalQw5Nw/edir#gid=1

73 6222301

Artigo 4s - Mostra dos candidatos
L2' A mostra dos candidatos decorrerd no dia 29 de novembro
de

is

?lLT

das 1,2h 30m

13h 30m no jardim da escola em caso de bom tempo. caso
as condigdes
atmosf6ricas n5o sejam favoriveis, a mostra dos candidatos
decorrerd na sala de
apoio ao audit6rio
L3' A mostra 6 realizada no formato de

piqueniqug com os alimentos apresentados

em caixas de conservaglo e/ou pacotes
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Avaliag5o

14.A avaliagdo da refeigio 6 rearizada por um jriri composto peros
seguintes
elementos:
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a)

Presidente do

ffri: Professor

Regente da Unidade Curricular ENF14455

Fundamentos de Nutrigio em Enfermagem

b)

ro Vogal: Presidente da Associagdo de Estudantes da uEESESID

cJ 20 Vogal: vice-Presidente da Associagio

de Estudantes da uEESESJD

d) 3o Vogal: Elemento do pessoal Ndo-Docente
e) 4eVogal: Professor-Colaborador na Unidade Curricular

ENF144S5

Fundamentos de Nutrigdo em Enfermagem
1'5.A avaliagfio do

jriri decorre entre as 13h 30 e as 14h do diaZg de novembro

de

201.7
76. Ao candidato com

maior pontuagao serii atribufdo um pr6mio

Este regulamento teve a aprovagAo do Coordenador do Projeto Universidade
sauddvel na universidade de Evora e da Diregdo da uEESESID

fCoordenador Universidade SauddvelJ
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Felismina Mendes fphD)

(Diretora da UEESESJD)

