SHOW DE TALENTOS UNESPAR UNIÃO DA VITÓRIA

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
1.1. O “Show de Talentos UNESPAR, campus de União da Vitória” é um evento
promovido pelo Centro Acadêmico de Filosofia (CAFIL).
1.2. O evento tem como objetivo o incentivo de diferentes manifestações artísticas
presentes tanto no Campus como na cidade.
1.3. A temática para as apresentações será livre, porém não poderá ser de caráter
discriminatório.
2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1. As inscrições poderão ser realizadas mediante a ficha de inscrição presente em
anexo neste edital ( Anexo 1), disponibilizada também na secretária a ser
entregue na própria secretaria do Campus entre as datas de 18/10 a 16/11.
2.2. As categorias serão:
A – Dança;
B – Teatro.
C – Música;
D – Poesia.
E – Outras.
2.3. Cada inscrito poderá participar apenas em uma categoria.
2.4. As inscrições serão limitadas ao número de 15 (quinze) apresentações, sendo
elas selecionadas por ordem de inscrição e com duração, cada uma de no
máximo 10 (dez) minutos.
2.5. Na inscrição o participante ou grupo participante preencherá a ficha,
informando o nome do grupo, nome da apresentação, categoria e uma descrição
sucinta da apresentação bem como dos equipamentos que serão utilizados e um
contato.
2.6. Os servidores do campus também poderão participar do evento.
3. DO EVENTO:
3.1. O “Show de Talentos UNESPAR, Campus de União da Vitória”, será das 19hrs
à 22hrs do dia 23 de Novembro de 2018, no auditório do Campus.
3.2. O tempo destinado para cada apresentação será no máximo 10 (dez) minutos e
não poderá ser ultrapassado, com risco de diminuir a pontuação.
3.3. Cada apresentação será organizada dentro de um cronograma (a ser divulgado
na semana do evento) sendo que a ordem deverá ser seguida. Caso o grupo ou

pessoa responsável pela apresentação no momento não estiver não poderá
realizar posteriormente a apresentação.
3.4. O tempo de uma transição de uma apresentação e outra não deverão exceder 5
minutos.
3.5. Os materiais disponibilizados pelo Centro Acadêmico de Filosofia (CAFIL)
serão: a) som do próprio auditório; b) dois microfones.
3.6. Demais equipamentos utilizados para apresentação deverão ser levados pelos
inscritos, estando sob total responsabilidade dos mesmos, sendo que deverá
conter no ato da inscrição, da descrição da apresentação quais serão os
equipamentos (cabos, instrumentos, etc.) ou avisada à comissão organizadora
do CAFIL com antecedência.
4. DA AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO:
4.1. Durante as apresentações do Show de Talentos, os talentos que se apresentarem
serão avaliados por uma comissão julgadora composta de 03 membros da
comunidade ligados a trabalhos artísticos, através do sistema de pontuação
outorgando nota de no mínimo 0 e no máximo 10, conforme os critérios abaixo:
A) QUALIDADE DA APRESENTAÇÃO (dança, sincronia, interpretação,
desenvoltura, ritmo, estilo,técnica, musicalidade e criatividade) – 0 a 5
pontos.
B) FIGURINO, CARACTERIZAÇÃO OU ORIGINALIDADE – 0 a 3
pontos.
C) REAÇÃO DO PÚBLICO DURANTE A APRESENTAÇÃO – 0 a 2
pontos.
4.2. Em casos de empate os critérios de desempate serão: 1º nota maior no critério
A; 2º Nota maior no critério B; 3º nota maior no critério C. Se o empate
acontecer em todos os critérios, então será feita uma aclamação do publico
somada a um consenso da comissão julgadora.
4.3. Os prêmios serão: 1° lugar: Limpeza de pele + massagem no Spazio
Renasciere; 2° lugar: Café da manhã à dois na Padaria da Marina, 3° lugar: XTudo + Refrigerante 600ml no Gaúcho Lanches.

5. DAS DISPOSIÇÃO FINAIS:
5.1. Quaisquer casos omissos neste documento serão avaliados pelo CAFIL bem
como qualquer alteração que serão divulgadas através do contato dos que as
inscrições entregaram.
5.2. Os inscritos deverão chegar no mínimo 20 minutos de antecedência de sua
apresentação e procurar os membros do CAFIL.

5.3. Ao fazer a inscrição o participante estará concordando com todos os itens
dispostos neste edital.
5.4. Todos os inscritos ganharão uma declaração de apresentação.

CAFIL- UNESPAR
Email: cafil.uva@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CAFILUnespar

Anexo 1
Nome da apresentação:

Ficha de inscrição
Categoria
( ) Dança
( ) Teatro
( ) Música
( ) Poesia
( ) Outro

Integrantes

Descrição sucinta da apresentação, contento equipamentos que serão
usados, tempo estimado etc.

Email:

Facebook

Whatsapp:

