
 

II FESTIVAL DE TALENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

“A ARTE É O LUGAR DA LIBERDADE PERFEITA”

 

O “II Festival de Talentos do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas 

de Pesquisa e Extensão e tem como objetivos:  Promover a integração entre 

alunos, pais, professores e comunidade; va

do campus a demonstrarem as suas habilidades e talentos artísticos e 

estimular diversos interesses pela arte. Nesta edição o festival terá o tema “ A 

arte é o lugar da Liberdade Perfeita”, frase do Poeta Francês André S

virtude do momento ímpar em que a  acontecem em nosso país uma série de 

discussões sobre a Arte e a Política.

 

1. Quanto à participação: 

 

 A participação é aberta a todos os alunos regularmente matriculados no 

campus Muriaé. 

 O aluno pode participar

 As inscrições deverão ser realizadas no CEICE.

 As inscrições serão gratuitas. 

 As apresentações artísticas podem ser individuais ou coletivas e 

compreendem as seguintes modalidades: Dança, Música, Teatro e 

Poesia. 

 

 

II FESTIVAL DE TALENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA  - CAMPUS MURIAÉ

 

“A ARTE É O LUGAR DA LIBERDADE PERFEITA”

REGULAMENTO 

Festival de Talentos do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas – Campus Muriaé” é promovido pela diretoria 

de Pesquisa e Extensão e tem como objetivos:  Promover a integração entre 

alunos, pais, professores e comunidade; valorizar e oportunizar aos estudantes 

do campus a demonstrarem as suas habilidades e talentos artísticos e 

estimular diversos interesses pela arte. Nesta edição o festival terá o tema “ A 

arte é o lugar da Liberdade Perfeita”, frase do Poeta Francês André S

virtude do momento ímpar em que a  acontecem em nosso país uma série de 

discussões sobre a Arte e a Política.  

Quanto à participação:  

A participação é aberta a todos os alunos regularmente matriculados no 

O aluno pode participar qualquer modalidade artística.  

As inscrições deverão ser realizadas no CEICE. 

As inscrições serão gratuitas.  

As apresentações artísticas podem ser individuais ou coletivas e 

compreendem as seguintes modalidades: Dança, Música, Teatro e 

II FESTIVAL DE TALENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DE 

CAMPUS MURIAÉ 

“A ARTE É O LUGAR DA LIBERDADE PERFEITA” 

Festival de Talentos do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Campus Muriaé” é promovido pela diretoria 

de Pesquisa e Extensão e tem como objetivos:  Promover a integração entre 

lorizar e oportunizar aos estudantes 

do campus a demonstrarem as suas habilidades e talentos artísticos e 

estimular diversos interesses pela arte. Nesta edição o festival terá o tema “ A 

arte é o lugar da Liberdade Perfeita”, frase do Poeta Francês André Suarès, em 

virtude do momento ímpar em que a  acontecem em nosso país uma série de 

A participação é aberta a todos os alunos regularmente matriculados no 

As apresentações artísticas podem ser individuais ou coletivas e 

compreendem as seguintes modalidades: Dança, Música, Teatro e 



 

02. Quanto às exigências de cada modalidade:

DANÇA:  

 As apresentações podem ser individuais ou coletivas. 

 Material para entrega junto a ficha de inscrição: letra da música digitada, 

cd ou pen drive gravado com a música da dança, descrição do figurino, 

relação nominal dos participantes.

 Serão considerados critérios para a avaliação: Coreografia, 

interpretação artística, harmonia, figurino e técnica. TEMPO LIMITE: 15 

minutos (incluindo tempo para preparação/organização dos 

componentes no palco e apresentação). 

 

MÚSICA:  

 As apresentações podem ser individuais ou coletivas. 

 As apresentações podem ser instrumentais, voz e instrumento ou 

apenas voz (a capella). 

 Será permitido o uso do playback instrumental (sem vocais / backing 

vocals) nas apresentações de canto. 

 Material para entrega: letra da música digitada, cd ou pen drive gravado 

com a música/playback instrumental, descrição do figurino, relação 

nominal do(s) participante(s). 

 Serão considerados critérios para a avaliação: Interpretação, afinação, 

acompanhamento musical e desenvoltura.

 Cabe à comissão organizadora providenciar somente os equipamentos 

de som, os  instrumentos deverão ser providenciados pelos artistas. 

 TEMPO DE APRESENTAÇÃO: 15 minutos (incluindo montagem e 

afinação dos instrumentos)

 

 

 

nto às exigências de cada modalidade: 

As apresentações podem ser individuais ou coletivas.  

Material para entrega junto a ficha de inscrição: letra da música digitada, 

cd ou pen drive gravado com a música da dança, descrição do figurino, 

nominal dos participantes. 

Serão considerados critérios para a avaliação: Coreografia, 

interpretação artística, harmonia, figurino e técnica. TEMPO LIMITE: 15 

minutos (incluindo tempo para preparação/organização dos 

componentes no palco e apresentação).  

As apresentações podem ser individuais ou coletivas.  

As apresentações podem ser instrumentais, voz e instrumento ou 

apenas voz (a capella).  

Será permitido o uso do playback instrumental (sem vocais / backing 

vocals) nas apresentações de canto.  

Material para entrega: letra da música digitada, cd ou pen drive gravado 

com a música/playback instrumental, descrição do figurino, relação 

nominal do(s) participante(s).  

Serão considerados critérios para a avaliação: Interpretação, afinação, 

to musical e desenvoltura. 

Cabe à comissão organizadora providenciar somente os equipamentos 

de som, os  instrumentos deverão ser providenciados pelos artistas. 

TEMPO DE APRESENTAÇÃO: 15 minutos (incluindo montagem e 

afinação dos instrumentos) 

Material para entrega junto a ficha de inscrição: letra da música digitada, 

cd ou pen drive gravado com a música da dança, descrição do figurino, 

Serão considerados critérios para a avaliação: Coreografia, 

interpretação artística, harmonia, figurino e técnica. TEMPO LIMITE: 15 

minutos (incluindo tempo para preparação/organização dos 

As apresentações podem ser instrumentais, voz e instrumento ou 

Será permitido o uso do playback instrumental (sem vocais / backing 

Material para entrega: letra da música digitada, cd ou pen drive gravado 

com a música/playback instrumental, descrição do figurino, relação 

Serão considerados critérios para a avaliação: Interpretação, afinação, 

Cabe à comissão organizadora providenciar somente os equipamentos 

de som, os  instrumentos deverão ser providenciados pelos artistas.  

TEMPO DE APRESENTAÇÃO: 15 minutos (incluindo montagem e 



 

TEATRO: 

 As apresentações podem ser individuais ou coletivas. 

 Será permitido o uso de recursos tecnológicos nas apresentações que 

deverão ser ao vivo.

 Material para entrega: roteiro da peça, descrição do cenário e figurino, 

relação nominal do(s) participante(s). 

 Serão considerados critérios para a avaliação: Interpretação, figurino, 

texto, criatividade. TEMPO: 30 minutos (incluindo montagem e 

desmontagem do cenário).

 

POESIA: 

 A produção e apresentação deverá ser individual ou coletiva 

 A poesia deve ser de autoria do(s) próprio(s) estudante(s). 

 A poesia poderá ser lida ou declamada.

 Material para entrega: poesia escrita, descrição do figurino. 

 Serão considerados critérios para a avaliação: Criatividade, coerência 

com o tema e desenvoltura. TEMPO: 10 minutos 

 

Observação: Todas as modalidades estão sujeitas a desclassificação caso 

ultrapassem o tempo limite ou não apresentem os requisitos exigidos

 

03. Quanto à estrutura geral do festival: 

 As apresentações ocorrerão no dia 27

18h30min no Auditório Externo do IF Muriaé 

 

As apresentações podem ser individuais ou coletivas.  

Será permitido o uso de recursos tecnológicos nas apresentações que 

deverão ser ao vivo. 

Material para entrega: roteiro da peça, descrição do cenário e figurino, 

relação nominal do(s) participante(s).  

Serão considerados critérios para a avaliação: Interpretação, figurino, 

texto, criatividade. TEMPO: 30 minutos (incluindo montagem e 

desmontagem do cenário). 

A produção e apresentação deverá ser individual ou coletiva 

A poesia deve ser de autoria do(s) próprio(s) estudante(s). 

A poesia poderá ser lida ou declamada. 

Material para entrega: poesia escrita, descrição do figurino. 

erão considerados critérios para a avaliação: Criatividade, coerência 

com o tema e desenvoltura. TEMPO: 10 minutos  

Todas as modalidades estão sujeitas a desclassificação caso 

ultrapassem o tempo limite ou não apresentem os requisitos exigidos

. Quanto à estrutura geral do festival:  

apresentações ocorrerão no dia 27 de novembro de 2018 às 

Auditório Externo do IF Muriaé  

Será permitido o uso de recursos tecnológicos nas apresentações que 

Material para entrega: roteiro da peça, descrição do cenário e figurino, 

Serão considerados critérios para a avaliação: Interpretação, figurino, 

texto, criatividade. TEMPO: 30 minutos (incluindo montagem e 

A produção e apresentação deverá ser individual ou coletiva  

A poesia deve ser de autoria do(s) próprio(s) estudante(s).  

Material para entrega: poesia escrita, descrição do figurino.  

erão considerados critérios para a avaliação: Criatividade, coerência 

Todas as modalidades estão sujeitas a desclassificação caso 

ultrapassem o tempo limite ou não apresentem os requisitos exigidos. 

de novembro de 2018 às 



 As inscrições serão realizadas no pe

20 de novembro de 2018, mediante preenchimento da ficha de inscrição 

e entrega dos materiais referentes a modalidade, no CEICE.

 Serão desclassificados os participantes que não atenderem aos critérios 

exigidos em cada modal

valores éticos e morais, como apologia ao sexo e às drogas, conotação 

preconceituosa e referências irônicas a alunos, profissionais da escola, 

autoridades legalmente constituídas e/ou pessoas públicas. 

 Caberá aos participantes trazer todo o material necessário para sua 

apresentação (instrumentos musicais, figurino, mídias, etc).

 

04. Quanto à divulgação do resultado final e premiação: 

 Serão escolhidas as duas melhores apresentações de cada modalidade, 

com o 1º e 2º lugar, após avaliação de um corpo de jurados convidados 

para esta finalidade. 

 A equipe de jurados será composta por cinco pessoas para todas as 

modalidade do festival.

 A divulgação do resultado e a premiação serão feitas ao final do evento. 

 

06. Autorização de Uso de Imagem

 Todos(as) os(as) participantes automaticamente autorizam, desde já e 

de pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e 

irretratável, o uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu 

nome, sua imagem e sua v

como em cartazes, em qualquer tipo de mídia. A autorização aqui 

descrita não possui caráter de exclusividade e não significa, implica ou 

resulta em qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento

 

 
As inscrições serão realizadas no período de 24 de setembro de 2018 a 

de novembro de 2018, mediante preenchimento da ficha de inscrição 

e entrega dos materiais referentes a modalidade, no CEICE.

Serão desclassificados os participantes que não atenderem aos critérios 

exigidos em cada modalidade e/ou apresentarem desrespeito aos 

valores éticos e morais, como apologia ao sexo e às drogas, conotação 

preconceituosa e referências irônicas a alunos, profissionais da escola, 

autoridades legalmente constituídas e/ou pessoas públicas. 

rticipantes trazer todo o material necessário para sua 

apresentação (instrumentos musicais, figurino, mídias, etc).

. Quanto à divulgação do resultado final e premiação:  

Serão escolhidas as duas melhores apresentações de cada modalidade, 

lugar, após avaliação de um corpo de jurados convidados 

para esta finalidade.  

A equipe de jurados será composta por cinco pessoas para todas as 

modalidade do festival. 

A divulgação do resultado e a premiação serão feitas ao final do evento. 

Autorização de Uso de Imagem 

Todos(as) os(as) participantes automaticamente autorizam, desde já e 

de pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e 

irretratável, o uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu 

nome, sua imagem e sua voz em meios digitais ou impressos, bem 

como em cartazes, em qualquer tipo de mídia. A autorização aqui 

descrita não possui caráter de exclusividade e não significa, implica ou 

resulta em qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento

de setembro de 2018 a 

de novembro de 2018, mediante preenchimento da ficha de inscrição 

e entrega dos materiais referentes a modalidade, no CEICE. 

Serão desclassificados os participantes que não atenderem aos critérios 

idade e/ou apresentarem desrespeito aos 

valores éticos e morais, como apologia ao sexo e às drogas, conotação 

preconceituosa e referências irônicas a alunos, profissionais da escola, 

autoridades legalmente constituídas e/ou pessoas públicas.  

rticipantes trazer todo o material necessário para sua 

apresentação (instrumentos musicais, figurino, mídias, etc). 

Serão escolhidas as duas melhores apresentações de cada modalidade, 

lugar, após avaliação de um corpo de jurados convidados 

A equipe de jurados será composta por cinco pessoas para todas as 

A divulgação do resultado e a premiação serão feitas ao final do evento.  

Todos(as) os(as) participantes automaticamente autorizam, desde já e 

de pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e 

irretratável, o uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu 

oz em meios digitais ou impressos, bem 

como em cartazes, em qualquer tipo de mídia. A autorização aqui 

descrita não possui caráter de exclusividade e não significa, implica ou 

resulta em qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento.  



07. Quanto às disposições finais:

 Ao se inscrever para participar do Festival, nos termos deste 

Regulamento, os(as) participantes automaticamente reconhecem e 

aceitam expressamente as normas estabelecidas pela Comissão 

Organizadora.  

 Quaisquer dúvidas, divergências ou s

regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana pela 

comissão organizadora. 

 

 

Comissão Organizadora: 

Professor Doutor Natalino da Silva de Oliveira 

Professora Mestra Carla  Gomes Teodoro Fernandes 

Edirley Magalhães – Monitor da Oficina de Teatro

 

________________________________________________________

Coordenação de Pesquisa e Extensão

 

 

 

 

 

 

 
disposições finais: 

Ao se inscrever para participar do Festival, nos termos deste 

Regulamento, os(as) participantes automaticamente reconhecem e 

aceitam expressamente as normas estabelecidas pela Comissão 

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 
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________________________________________________________
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Muriaé, 20 de setembro de 2018,  
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Nome:______________________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________

Telefone para contato: _____________________ Celular: __________________

 

ATENÇÃO: Caso a sua apresentação não en

faça um X na categoria de apresentação e preencha os dados

abaixo: 

CATEGORIA: ( ) DANÇA ( ) TEATRO ( ) MUSICA ( ) POESIA 

Nome da Música, Coreografia, Peça... 

poesia:__________________________________________

Material Utilizado (especificar): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Se dança, tipo da dança: __________

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTE  

NOME DO 

PARTICIPANTE 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

 

ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

Nome:______________________________________________________________________

mail: __________________________________________________________

Telefone para contato: _____________________ Celular: __________________

ATENÇÃO: Caso a sua apresentação não envolva participantes, escreva apenas o seu nome, 

faça um X na categoria de apresentação e preencha os dados 

CATEGORIA: ( ) DANÇA ( ) TEATRO ( ) MUSICA ( ) POESIA  

Nome da Música, Coreografia, Peça... 

poesia:_______________________________________________Duração: ____:____ minutos.

Material Utilizado (especificar): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Se dança, tipo da dança: _____________________________________________

NOME DO 

PARTICIPANTE  
ANO/SÉRIE 

ORIGEM 

(CURSO, 

TURMA..) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nome:______________________________________________________________________ 

mail: __________________________________________________________ 

Telefone para contato: _____________________ Celular: __________________ 

volva participantes, escreva apenas o seu nome, 

_____Duração: ____:____ minutos. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

___________________________________ 

Assinatura do 

Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

 

ATENÇÃO:  

Para a validação desta inscrição, é necessária a assinatura do responsável de 

cada participante. Na ausência da assinatura do responsável de qualquer participante, 

a secretaria não efetuará a inscrição. As inscrições deverão ser realizadas até o 

de novembro de 2018. 

Em caso da apresentação que envolver participantes como: bandas, corais, 

duplas, o responsável por ela deverá efetuar a inscrição e relacionar os nomes dos 

demais participantes na ficha de inscrição. No dia do evento o aluno dev

com no mínimo de 1 (uma) hora de antecedência.

 

 
  

  

  

  

  

Para a validação desta inscrição, é necessária a assinatura do responsável de 

cada participante. Na ausência da assinatura do responsável de qualquer participante, 

a secretaria não efetuará a inscrição. As inscrições deverão ser realizadas até o 

Em caso da apresentação que envolver participantes como: bandas, corais, 

duplas, o responsável por ela deverá efetuar a inscrição e relacionar os nomes dos 

demais participantes na ficha de inscrição. No dia do evento o aluno dev

com no mínimo de 1 (uma) hora de antecedência. 

 

 

 

 

 

Para a validação desta inscrição, é necessária a assinatura do responsável de 

cada participante. Na ausência da assinatura do responsável de qualquer participante, 

a secretaria não efetuará a inscrição. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 20 

Em caso da apresentação que envolver participantes como: bandas, corais, 

duplas, o responsável por ela deverá efetuar a inscrição e relacionar os nomes dos 

demais participantes na ficha de inscrição. No dia do evento o aluno deverá chegar 


