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Resumo 

 

O cozinha criativa é um concurso culinário com o objetivo de valorizar a gastronomia 

regional e promover o combate ao desperdício de alimentos na produção de pratos gourmet 

com chefs profissionais da área, realizado em julho de 2018. O concurso foi muito positivo, 

devido à capacidade de promover aprendizado teórico e prático, na área gastronômica e 

 empreendedora não só para comunidades impactadas como para os membros do projeto em 

suas diversas áreas, buscando o uso de diversas habilidades, a fim de tornar possível um 

grande impacto social. Os chefs puderam ampliar sua visão acerca dos problemas sociais, os 

membros do Projeto Fiero desenvolveram a gestão eficiente de evento de pequeno porte, a 

comunidade saiu da sua zona de conforto e deu um salto de aprendizado a partir desse evento. 
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Abstract 

The creative cuisine is a culinary contest aimed at enhancing the regional gastronomy and 

promoting the fight against food waste in the gourmet dishes production, with professional 

chefs in the area, held in July 2018. The competition was very positive, due to the ability to 

promote theoretical and practical learning, in the gastronomic and entrepreneurial area, not 

only for impacted communities, but also for project members in their various areas, seeking 

the use of different skills in order to make possible a great social impact. The competition was 

very positive, due to the ability to promote theoretical and practical learning in the 

gastronomic and entrepreneurial area not only for impacted communities but also for project 

members in their various areas, seeking the use of different skills in order to make possible a 

great social impact. 
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INTRODUÇÃO 

O Fiero é um negócio social que visa reduzir o desperdício de alimentos em feiras de 

Belém, por meio do desenvolvimento e venda de produtos de valor agregado, a partir de 

hortaliças, frutas e legumes subaproveitados e/ou atualmente descartados por critérios 

estéticos, porém, ainda ideais para consumo. Essa linha de produtos vem sendo desenvolvida 

pela equipe do Fiero (alunos de graduação e pós-graduação) e pelas comunidades diretamente 

impactadas, em parceria com discentes e docentes de Engenharia de Alimentos e Nutrição, 

além de renomados Chefs da cozinha paraense. Houve a prototipação de 26 novos produtos 

concluída, com destaque para o Melaço de Pimenta com Laranja, cujo índice de aceitação é de 

96,1%, e que já está na fase de venda. Uma das metas do Fiero é manter as capacitações com 

a comunidade do Mercado de São Brás a fim de levar oportunidade de aprender a produzir e a 

gerar renda a partir da venda dos produtos como geleias, assim, ampliando seu impacto social. 

Alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 2 (Fome Zero 

e Agricultura Sustentável), 8 (Trabalho decente e Crescimento Econômico) e 12 (Consumo e 

Produção Responsáveis). 

Através do Projeto Fiero várias pessoas em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica já tiveram a oportunidade de receber capacitações, sejam em áreas 

ecológicas, financeiras ou gastrônomomicas. Entretanto, essas ações eram pontuais e sem um 

grande planejamento ou abrangência de uma visão mais geral do projeto, além de serem 

executadas em locais adaptados, ou seja, não eram completamente ideais para a execução de 

algumas atividades necessárias as capacitações e melhor aprendizado o que limitava a 

participação da comunidade e seu desenvolvimento no processo de troca de conhecimento. 

A fim de possibilitar um maior sentimento de pertencimento para com o projeto e 

engrandecer o processo de educação de forma rápida e eficiente da comunidade, além 

de otimizar o trabalho e tempo da equipe, promover melhora das condições didáticas e 

materiais disponíveis para os parceiros, facilitadores e/ou convidados, com o objetivo de 

aumentar o nível de impacto do projeto, mostrou-se necessário o planejamento, execução e 

controle de um concurso com capacitações e premiações. 

A cada dia o mercado de trabalho cobra mais formação e preparo dos profissionais, 

quanto mais qualificações e qualidades profissionais apresentarem maior é sua chance de 

crescimento, seja como profissional assalariado ou como empreendedor. Essa cobrança acaba 
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refletindo no poder de cada indivíduo em aplicar com eficácia as habilidades e conhecimentos 

adquiridos no decorrer de sua formação, e é consequência da situação atual do país, de sua 

economia e educação.  O Projeto Fiero do Time Enactus UFPA, tem como objetivo promover 

o empreendedorismo social, baseando-se em um tripé ambiental, econômico e social, por 

meio de seus membros (alunos universitários), através de um constante desenvolvimento 

pessoal, profissional, empreendedor e de formação de lideranças. 

O Concurso Cozinha Criativa buscou o vivenciamento da prática profissional 

gastronômica de forma eficiente, consciente e dinâmica, ao estimular a aprendizagem de uma 

comunidade em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a fim de tornar possível 

mudança de vida através de criação de oportunidades. 

A elaboração, o planejamento, a execução e controle de ações/atividades como 

eventos, acabaram desenvolvendo a visão de gestão empreendedora, dinamizando a 

aprendizagem, não só dos membros do projeto, como da própria comunidade (público-alvo).  

ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO  

Com o objetivo de aproximar comunidade e membros, gerando um sentimento de 

pertencimento e integração de todos os envolvidos inclusive parceiros e convidados, o que 

facilitou o andamento do projeto desde ponto em diante através do envolvimento e confiança 

mutua entre os envolvidos, pode-se concluir que a melhor alternativa e de efeito mais rápido e 

eficiente seria elaborar um concurso na área gastronômica e firmar parcerias estratégicas para 

sua execução. 

Apesar de ter sido algo novo para o grupo, devido à inexperiência nesse tipo de 

atividade, foi aceito o desafio. A primeira atividade relacionada foi à elaboração, aos moldes 

de outros concursos, de um edital de participação, onde foram definirmos pontos estratégicos 

preliminares, como períodos, as regras, as etapas, o cronograma, os conteúdos e carga horária. 

A partir dos encontros semanais do projeto, reuniões de controle e planejamento, foi montado 

um modelo final do edital do concurso com o planejamento inicial, atividades a serem 

desenvolvidas na programação, recursos necessários para workshop e concurso, regras para 

participação e definição das premiações.  

Estando o documento finalizado, buscaram-se parceiros chaves da área da gastronomia 

e de ensino gastronômico, na rede de contatos diretos ou através de indicações de outros 

parceiros ou membros do time. Primeiramente, procurou-se um parceiro com experiência e 

infraestrutura adequada para a realização do concurso, o primeiro contato foi com a Unama 
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(Universidade da Amazônia) que possuem uma faculdade de gastronomia e chefs renomados 

em seu corpo docente. Com o aceite partiu-se em direção de parceiros para compor o jure e 

para doar algumas premiações.  

Porém, nas vésperas da realização do concurso a UNAMA cancelou sua participação 

direta no evento, o que trouxe certa surpresa aos membros responsáveis, no entanto a equipe 

não se deixou abater com o ocorrido e buscou um novo parceiro, entrando em contato com a 

Chef Thais Reis, dona e proprietária da Escola de Gastronomia Thais Reis, escola 

especializada em capacitações e cursos na área gastronômica, foi firmada então uma parceria 

praticamente completa onde a chef ofereceu sua cozinha, um workshop e algumas premiações 

secundárias aos participantes, de forma completamente voluntaria.  

A equipe então, com o apoio da chef convidou professores e alunos da UNAMA para 

participarem do jure e como ajudantes dos concorrentes durante o concurso, além de fazer o 

levantamento e orçamento dos produtos e materiais necessários para realizar os concurso e o 

workshop. 

Então foram convidados três jurados (chefs de cozinha e professores da UNAMA) 

para julgamento dos pratos, entre eles: Chef Artuzão, Chef Leo modestos e a chef Andreia 

Pinto além dos 4 ajudantes de cozinha (alunos da UNAMA do curso de gastronomia e 

estagiários da escola de gastronomia). Sendo assim, espaços estruturados para as aulas prática 

e para a realização do primeiro concurso cozinha criativa e os recursos pessoais e materiais 

estavam prontos para executar o evento.  

Com todo esse trabalho de elaboração e planejamento foi possível observar o grande 

potencial do projeto em se tratando de organização de eventos, capacitações e cursos para 

 uma comunidade, tornando possível um grande impacto social. Ficando evidente a 

funcionalidade como projeto social e como concurso e sua inserção de forma efetiva na 

comunidade e no desenvolvimento da equipe. 

EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

O concurso teve seu início no dia 09 de maio de 2018, houve a abertura oficial do 

evento, no Mercado de São Brás, onde foi passada para a comunidade algumas informações e 

atividades básicas em torno do evento, além disso foram repassados os materiais de higiene 

como os aventais feitos pelo projeto Costuraê. A divulgação foi feita internamente através de 

flyers e encontros, visando atingir o publico alvo, para a comunidade de boieiros e boieiras do 

restaurante do complexo de São Brás.  
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No segundo dia, a equipe trabalhou em conjunto com a chef a fim de preparar o 

ambiente para o workshop, além de organizar o material comprado antes da chegada dos 

comunitários. Assim que tudo estava pronto a comunidade foi pega no Mercado de São Brás e 

levada para a escola de gastronomia, ao chegar foi feita uma breve apresentação sobre o 

projeto, o concurso e sobre nossa parceira, assim pode-se iniciar o workshop ministrado pela 

chef e com o apoio dos auxiliares, onde buscou-se ressaltar a gastronomia regional, o combate 

ao desperdício de alimentos e a trabalhar com pratos finos. Ao final dessa aula a comunidade 

pode ter contato com técnicas, equipamentos e pessoal especializado, além de poder degustar 

os pratos ensinados, foram sorteados os ajudantes e escolhidas às receitas de cada concorrente 

para o concurso. 

 Figura 1 – comunidade depois de receber o workshop dos estagiários da Thaís Reis. 

 

 

O terceiro dia, e, portanto, o último dia, forma recepcionados os membros do jure e da 

comunidade com seus concorrentes, onde o espaço de trabalho foi dividido e houve uma 

breve apresentação sobre a didática do dia para ambos, e então se iniciou o concurso 

propriamente dito. Os Chefs buscaram acompanhar as preparações e entender os pratos que 

seriam apresentados, e discutir sobre o que estava sendo feito, enquanto isso a equipe Fiero 

trabalhou para o bom andamento do concurso e ampla divulgação por meio das mídias sociais 

e registro do evento pelo pessoal interno e de marketing. 

O concurso terminou com a apresentação dos quatro pratos principais dos 

concorrentes, o jure degustou, emitiu algumas observações e dica, e se retirou para distribuir 

as notas e declarar o vencedor, enquanto isso os membros do projeto, comunidade e ajudantes 

analisaram os pratos e deram feedbacks quanto a organização, projeto e concurso. 
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Posteriormente foi comunicado o vencedor, o segundo, o terceiro e o quarto colocado e 

entregue os prêmios para uma confraternização geral entre todos os envolvidos.  

Figura 2 – Avaliação dos chefs sobre nos pratos feito pela comunidade. 

 

O ganhador do 1° Concurso Cozinha criativa foi o Senhor Claudio com seu prato de frutos do 

mar, onde foi observado um grande destaque de desenvolvimento como profissional e 

membro de comunidade. Posteriormente houve a premiação e as considerações finais feita 

pela comunidade que explicitou o quão importante foi esse momento para perceberem seu 

potencial dentro da cozinha e que isso se deu graças ao Projeto Fiero e a iniciativa do 

concurso. 

Figura 3 – entrega dos prêmios e encerramento do 1° cozinha criativa. 

 

“As 

RESULTADOS POSITIVOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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Conclui-se a partir do texto que o conhecimento dinâmico e prático é extremamente 

eficiente, não só quando se trata de passar um conteúdo interessante, mas também no 

desenvolvimento da criatividade, soluções de problemas e visão empreendedora assim como o 

sentimento de pertencimento. Através do concurso pode-se observar o amadurecimento da 

comunidade, além disso a mesma mostrou maior envolvimento e tá todas as capacitações, 

eventos e produções que se seguiram dentro do projeto. Por meio de suas premiações a 

comunidade obteve utensílios e vestimentas adequadas para a execução de seu trabalho, e 

através dos prêmios em dinheiro e como identidade visual obtiveram um estímulo de investir 

em seu sonho e em seu negócio. O concurso ainda motivou toda a equipe do Fiero e os seus 

parceiros que se sentiram gratificados pela experiência e mostraram interesse de manter o 

vínculo com o projeto. De forma geral o concurso possibilitou a formação de um verdadeiro 

profissional associado à experiência profissional, de fundamental importância para todos, 

sejam membros, parceiros ou comunidade. 

A proposta do Projeto Fiero com a formulação do concurso foi propiciar a troca de 

conhecimentos e a experiências práticas em uma cozinha industrial, além de oferecer 

oportunidades únicas a todos, possibilitando crescimento profissional e empreendedor, através 

do contato com profissionais da área.  

 Ainda como consequência do concurso, foi possível ainda o desenvolvendo da 

formação dos próprios membros, como profissionais de diversas áreas de formação que são, 

obtendo uma maior contato gestão e planejamento de eventos além de ter maior. Noção de 

design e marketing digital.  

Enfim, gostaríamos de prestar nossos agradecemos membros do time, parceiros e 

comunidade pelos depoimentos e contribuição semanal em nosso projeto, ao apoio da Escola 

de Gastronomia Thaís Reis, do Time Enactus UFPA e da Universidade Federal do Pará, que 

contribui no desenvolvimento do trabalho, mostrando-nos a importância de desenvolvermos 

esse tipo de projeto, bem como agradecer a Cargill apoio financeiro. 

 


