XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA E
VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE MELIPONICULTURA
NORMAS DO CONCURSO DE PÓLEN
Inscrição no Concurso:
- A inscrição deverá ser feita até as 12 horas do dia 17 de maio de 2018;
- Para a inscrição no concurso de polén é obrigatório que o concorrente esteja inscrito no Congresso. No
caso de Pessoa Jurídica, o representante da empresa deve estar inscrito no Congresso;
- Será realizada uma inscrição por produto;
- Será cobrada uma taxa de R$ 15,00 por inscrição;
- Somente será aceita uma amostra por participante;
- O participante deverá entregar uma amostra do produto, com no mínimo 250 gramas, na mesma
embalagem e com a rotulagem original de comercialização, juntamente com a ficha de inscrição.

Avaliação:
- A avaliação será realizada por uma Comissão julgadora escolhida pelos Organizadores do Congresso, a
qual terá as funções abaixo relacionadas:
a) Estabelecer parâmetros avaliadores, incluindo as análises mínimas sugeridas no presente
regulamento;
b) Receber e julgar a admissão das amostras, acompanhado da ficha de inscrição devidamente paga;
c) Acompanhar as análises laboratoriais das amostras;
d) Confeccionar planilha com os dados dos participantes;
e) Confeccionar a Classificação final de todos os participantes e encaminhar ao Presidente da Comissão
Científica Local do Congresso;
- As amostras de pólen serão analisadas pela Comissão julgadora, no mínimo, pelos seguintes critérios:
a) Umidade;

b) sujidades aparentes;

c) características organolépticas;

- Serão desclassificadas, e não serão analisadas pelas características organolépticas, as amostras que
apresentarem umidade acima de 4% e resultados positivos para sujidades não inerentes ao processo de
obtenção, segundo a Instrução Normativa 03 do MAPA, de 19/01/2001.
- Nenhuma amostra será devolvida após as avaliações.

Resultados e Premiação:
- Serão distribuídas medalhas de premiação aos 3 primeiros classificados;
- Os resultados oficiais e as devidas premiações ocorrerão na cerimônia de encerramento do
Congresso, às 18:30 hs do dia 18 de maio de 2018.

