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DO EVENTO
 Evento gastronômico de Sinop e região que busca demonstrar e informar à população as 
atividades que são desenvolvidas com objetivo de demonstrar à sociedade em geral, o valor do milho 
também como alimentação humana. Dentro do evento, os acadêmicos buscam por desenvolver novos 
pratos à base deste ingrediente, para assim fazer surgir na população o interesse pelo consumo do 
mesmo. Além da gastronomia, o evento busca através dos projetos desenvolvidos, atingir à população 
com ações Sociais, buscando seu bem estar. 
 Como forma de motivação para as equipes, o evento classifica e premia 1°, 2° e 3° lugares a cada 
edição. Cada equipe classificada entre os três primeiros recebe um prêmio como mérito pelo 
desempenho e atendimento aos itens avaliativos.
 O evento acontece no mês de maio, tendo no encerramento o grande baile da premiação das 
equipes.
 Neste ano de 2018 a festa acontece nos dias 24, 25 e 26 de maio, na CIDADE UNIVERSITÁRIA 
AQUARELA DAS ARTES novo campus da Faculdade Fasipe em Sinop-MT.

 O lançamento oficial da 13ª edição da Festa do Milho Fasipe 
2018 acontecerá em abril de 2018.

• Caso ocorram mudanças nas datas, as mesmas serão comunicadas através das coordenações 
dos cursos.
• A disponibilização do regimento se dará através do site da FASIPE, a partir de:01/04/2018.   
 DA PARTICIPAÇÃO DOS ACADÊMICOS
A participação das equipes resultará em retorno de atividades acadêmicas, interação com a comunidade 
local e regional e ainda, com a comercialização dos produtos à base de milho obtendo resultado 
financeiro.
 DA CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO e DA QUANTIDADE DE EMPRESAS
Poderão participar um total de 30 (Trinta) empresas, compostas por acadêmicos regularmente 
matriculados na Instituição e organizados dentro de suas equipes as quais concorrerão aos estandes, na 
forma abaixo especificada.

 Dos 30 estandes disponíveis, 03 (três) são reservados as equipes classificadas na festa de 2017 
com colocação em 1°, 2° e 3° lugares as quais não necessitarão concorrer na seletiva. 
 As 27 empresas restantes terão sua vaga garantida através de seletiva descrita nos parágrafos a 
seguir.
§ primeiro: Para os cursos que tiverem mais de uma turma por semestre, bem como matutino e noturno, 
serão tratadas como equipes distintas de acordo com o semestre e horário de curso. 

§ segundo: No caso de alguma das equipes classificadas na edição anterior, desistir da participação ou 
concluir a graduação, não tendo participantes, fica esta vaga aberta para a seleção. 

§ terceiro: Para a edição da 13ª Festa – ano 2018, ficam abertas 27  espaços para classificação de 
equipes.

___________________________________________________________________________
*03 tendas são reservadas aos classificados em 1º, 2º e 3º lugares no ano de 2017.



DA FORMALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
 Para participação, cada turma deverá se inscrever para participar da concorrência, o que para 
�ns deste regulamento será conceituada como EMPRESA e deverá possuir os seguintes dados:
Nome da empresa;

 02 Responsáveis pela empresa – com e-mail e telefone (para efeito de comunicação com a 
comissão organizadora); Nome do padrinho; Curso e semestre.

 Nota: Os dados deverão ser de responsabilidade de cada empresa e devem ser apresentados 
em formulário especí�co que é fornecido pela comissão organizadora através do site: www.fa-
sipe.com.br/regulamentos

DA SELETIVA
 Serão selecionadas 27 turmas/empresas. Todas as equipes da faculdade poderão participar 
da seletiva e disputarão sua classi�cação através dos itens abaixo:
 a) – Apresentação de projeto completo para festa, onde conste:
  Nome da empresa e o porquê do nome – 10 pontos;
  Como serão formadas as equipes de trabalho (tarefas x quantidade de pessoas) – 10 
pontos;
  Planilha de projeção de Faturamento e de despesas – 10 pontos;
  Método de divulgação do estande/empresa – 20 pontos. 
 b) – Gincana 
  Pontuação Gincana – 25 pontos: 
  Nota: A gincana será de conhecimento lógico e de conhecimentos gerais
 c) - Desenvolvimento e implantação de um projeto social e/ou ambiental;
  Desenvolvimento do projeto – 10 pontos: 
  Implantação do projeto – 15 pontos: 
  Coleta de alimentos** – 50 pontos



IMPORTANTE
 * Empresas que apresentarem o número total de um único produto  não terão a pontuação extra 
e ainda, sofrerão decréscimo de 15% na pontuação atingida.
 **Caso alguma turma já tenha executado projeto social dentro do ano do 2018, este poderá ser 
aproveitado para compor pontuação. Desde que cumpra todos os requisitos do projeto.
 *** As datas da gincana e do recebimento dos alimentos serão divulgadas em cronograma a ser 
a�xado em mural especí�co. 

DA CLASSIFICAÇÃO NA SELETIVA
 A turma que se classi�car em primeiro lugar na pontuação geral, terá como benefício:
  •15% de desconto na taxa do espaço;
  •Escolha do local da tenda;
  •Escolha do Prato a ser explorado;

 A turma que se classi�car em segundo lugar na pontuação geral, terá como benefício:
  •Escolha do local da tenda;
  •Escolha do Prato a ser explorado;

 A turma que se classi�car em terceiro lugar na pontuação geral, terá como benefício:
  •Escolha do Prato a ser explorado;

§ Único: Caso alguma das equipes classi�cadas no ano de 2017, na forma no disposto acima, pretender 
concorrer ao benefício estipulado no caput desta cláusula, poderá se inscrever como concorrente das 
demais empresas, em igualdade de condições, renunciando formalmente a qualquer benefício em função 
de sua colocação atingida no ano anterior.

DO CONSÓRCIO DE EQUIPES
 As equipes que não obtiveram pontos su�cientes para classi�cação poderão, posteriormente 
ao resultado da classi�cação, fazer consórcio com turma classi�cada, devendo estas equipes (classi�-
cada e não classi�cada), observar os critérios a seguir:
 a) – O prazo para protocolo da formalização do consórcio, será de no máximo 48 horas 
após a publicação o�cial do resultado da seletiva, mediante protocolo de requerimento direcionado 
a comissão organizadora que julgará acerca do pedido;
 b) A turma classi�cada através da seletiva que se consorciar com turma não classi�cada 
através daquele processo, terá um decréscimo na pontuação final da Festa, no total de 15% da pontu-
ação alcançada.

Usando como exemplo:
 A turma que se classi�cou na seletiva e fez consórcio com turma não selecionada, chegando 
ao �nal do evento, por exemplo, com 285 pontos, terá decrescido um total de 43 pontos (equivalente 
aos 15%), ficando sua pontuação final de 242 pontos.
§ único: somente poderão se consorciar no máximo 02 equipes por empresa, sendo obrigatoriamente, 
uma classi�cada através da seletiva, e outra não classi�cada.

__________________________________________________________________________________
Se a turma apresentar 600 itens de um único produto (como exemplo:  macarrão), sofrerá o decréscimo previsto, visto que o objetivo é atender as Instituições 
cadastradas, na forma de cesta de produtos variados.
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DOS PADRINHOS DE TURMA
 Os professores da instituição desempenharão suas funções no evento. O Padrinho de cada 
turma será de�nido pela coordenação de cada curso. 
 Funções dos Padrinhos: 
 Motivação da turma; 
 Interação junto à Comissão Organizadora; 
 Colaboração com as atividades do evento;
 Auxilio no planejamento estratégico de constituição e montagem da empresa e também 
apoio total durante o evento;
 Discussão junto às comissões, dos assuntos relacionados ao evento.
 Elaboração juntamente com a turma, do projeto estratégico, após o encerramento do evento;
 Nota importante: Professores que façam parte da comissão organizadora, diretores da facul-
dade e coordenadores de curso não poderão participar como padrinhos.
DA CULINÁRIA E COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS
 As culinárias disponibilizadas para comercialização através de sorteio deverão obrigatoria-
mente conter como base o milho para seu preparo. Os pratos a serem sorteados, serão as seguintes:
 1. Pizzas;
 2. Macarrão;
 3. Pães, Tortas e Bolos (doces e salgados);
 4. Milho Cozido e assado;
 5. Porco na Quirera;
 6. Pamonha e Curau;
 7. Frango com polenta;
 8. Cachorro Quente;
 9. Pipoca e Pastel;
 As Culinárias serão sorteadas no ato da divulgação das equipes classi�cadas.
 As bebidas �cam livres para comercialização em todos os estandes de acordo com a 
relação abaixo:
 Vinhos;
 Cerveja; 
 Refrigerante;
 Água;
 Quentão;
 Sucos.
 Outros que não constem nesta lista.

Nota importante1: Observamos que, nos termos da lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e Adolescen-
te – em seu artigo 243, bem como o Decreto Nº 1.588, de 30 de janeiro de 2015 do Estado do Mato Grosso, 
não será permitida a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, sendo que ocorrência deste fato 
será de inteira responsabilidade da turma que o fez, respondendo pelo ato o representante da turma 
perante a comissão de organização.

Nota importante2: Para instalação de sua empresa, a turma deverá recolher uma taxa a ser divulgada 
em edital  junto à comissão, para �ns de: contratação de estande, liberação de vistoria de bombeiros, 
liberação de vistoria da Vigilância Sanitária, ART da tenda, rede de água, rede de esgoto, projetos (elétrico 
de instalação, instalação de pontos de energia). 



Além da taxa acima, Cada turma obrigatoriamente deverá disponibilizar um mínimo de 20 (Vinte) jogos 
de mesas plásticas com cadeiras.
O lucro obtido com a exploração do estande será revertido em 100% para a turma que o explorou, como 
meio de compor os valores para a comissão de formatura ou outra �nalidade pela turma de�nida.
A turma que obtiver o maior número de pontos será considerada a equipe vencedora. Além do lucro do 
estande, levará ainda o prêmio de EQUIPE DESTAQUE DA FESTA DO MILHO DE 2018. 
A premiação a ser distribuída para as equipes que se classi�carem no �nal da festa em 1º, 2º e 3º lugares 
será revelada após o resultado da seletiva de habilitação para colocação do estande. 

DA CULINÁRIA DIFERENCIADA
Durante o evento, �ca aberto espaço para que as equipes criem culinária diferenciada. As novas 
culinárias, obrigatoriamente deverão conter milho na base de sua preparação. 
As novas culinárias serão item de avaliação para efeito de pontuação �nal.

DAS FISCALIZAÇÕES
O acompanhamento do bom andamento das atividades será de responsabilidade da Comissão 
Organizadora sendo que esta tem autonomia para nomear auxiliares em qualquer tempo, caso se 
faça necessário. 

MEMBROS DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO
 
Conselho deliberativo:
 Deivison Benedito Campos Pinto 
 Cláudia
 Yara Dahmer 
 Diego Gutierrez de Melo

Comissão Organizadora
Presidente: Yara  N F Dahmer
Tesoureiro: Adriano Marcos Rodrigues.
Avaliação: Coordenação de Gastronomia
Fiscalização: Geisson, Gervásio, Clemerson
Divulg./Publ: Isaac, Diego e Micheli
Limpeza e Organização: Tia Jura
 



DAS PENALIDADES
 Caso existam problemas da ordem de comercialização de pratos que não atendam ao estabeleci-
do neste regimento, ou ainda acadêmicos que venham a causar tumultos e que causem desordem ao 
evento, poderá a comissão penalizar a turma em questão com sansões que poderão ir desde uma 
advertência até o fechamento total do estande onde se encontra instalada a empresa, dependendo da 
gravidade da infração.

A PONTUAÇÃO 
 Os itens que irão pontuar para a premiação da EQUIPE DESTAQUE DA FESTA DO MILHO DE 
2018 serão os seguintes:
  1) Comprovação de mídias de comunicação (divulgação);
  2) Criatividade (preço, decoração e animação);
  3) Atendimento (roupas, cortesia, rapidez);
  4) Culinária sorteada (sabor, apresentação, higiene);
  5) Divulgação das receitas;
  6) Organização dos estandes;
  7) Culinária diferenciada (a base de milho).

 As equipes deverão informar (através de protocolo) à Comissão Organizadora, antecipada-
mente, um mínimo de três locais ou meio de divulgação, para avaliação. Para os casos de recursos de 
mídia. Deverá ser fornecida à Comissão avaliadora uma cópia em CD/DVD e ainda a informação de 
data, hora e canal de veiculação. Os protocolos e entregas de mídia, fotos ou qualquer outra forma de 
divulgação, deverão ser feitos até 48 horas antes do início do evento.
Também será escolhido durante a realização da Festa do Milho, através dos avaliadores, o PRATO 
DESTAQUE, enfatizando a criatividade e a culinária diferenciada com o uso do produto principal 
(milho).

DA COMISSÃO AVALIADORA 
 A Comissão Avaliadora será composta por Ex-acadêmicos Fasipe, Empresários, pro�ssionais 
liberais, e convidados da comunidade em geral.

DÚVIDAS
 Os assuntos não previstos no presente regimento bem como cronogramas de datas e outros 
que se �zerem necessários serão publicados em edital especí�co.

YARA N F DAHMER
Presidente  


