
 

1.Regulamento Show de Talentos 

 

1.1. Das obras: 

a. Deverão fomentar a difusão de diferentes manifestações artísticas e culturais e 

dos recursos tecnológicos desenvolvidos a partir do ingresso na instituição. 

b. Tema livre com abordagem em uma das linguagens da arte (música, dança, 

poesia, fotografia, pintura, cinema, teatro...). 

c. Tempo de duração da apresentação: máximo 10 minutos. 

 

1.2. Dos Participantes: 

a. Acadêmicos dos diferentes Cursos de Graduação do UNIBAVE; 

b. Poderão ser selecionadas no mínimo 10 produções e no máximo 20 

produções para apresentação no dia 30/05/2017. 

c. O número de produções será classificado de acordo com a modalidade e 

tempo previsto, com a comissão. 

 

1.3. Das Inscrições: 

a. Início: 15 de março de 2017. 

b. Término: 01 de maio de 2017. 

c. As inscrições deverão ser realizadas pelo site do UNIBAVE (www.unibave.net) 

d. As obras inscritas deverão conter título, descrição da obra e modalidade 

artística. No momento da inscrição é necessário anexar o texto ou a foto da 

obra com seu respectivo nome ou link do vídeo da produção. 

e. Poderão participar do evento apenas acadêmicos do UNIBAVE inscritos 

individualmente ou/ em nome da turma em que o aluno está matriculado. Caso 

haja a participação de outros envolvidos (comunidade interna e externa), esses 

serão considerados colaboradores, e não serão premiados). 

  

1.4. Do  Processo seletivo 

a.  As produções inscritas serão avaliadas pela comissão organizadora do evento, de 

acordo com os critérios: linguagem, conteúdo, tempo, criatividade. 

a. Reunião classificatória na noite de 03/05/2017, às 20h30min na Capela do 

Museu ao Ar Livre Princesa Isabel no Unibave para todos os inscritos. Acadêmicos 

inscritos que não participarem desta etapa, ou não justificarem os motivos da sua 

ausência, serão desclassificados; 

 

b. As obras classificadas serão divulgadas no dia 15/05/2017 pelo site 

www.unibave.net após as 14h. 

 

http://www.unibave.net/


1.5. Dos ensaios 

a. O ensaio geral acontecerá no Centro de Vivências no dia 23/05/2017, a partir das 

19h.   

 

1.6. Das Apresentações 

a. Serão selecionadas no mínimo 10 obras e no máximo 20 obras para serem 

apresentadas no dia 30/05/2017, no Centro de Vivência do UNIBAVE. 

b. O ensaio geral será no dia 23/05/2017 

 

1.7.  Do Julgamento 

a.     As obras serão avaliadas por profissionais de reconhecida competência na área 

artística e cultural indicados pelo UNIBAVE, seguindo os seguintes critérios: 

 

Critério Peso  

conteúdo (mensagem que a 

obra transmite.) 

 

1 a 10 

harmonia e composição 

artística( equilíbrio, 

organização dos elementos, 

enquadramento figurino, 

arranjo , recursos, efeitos,etc.) 

 

1 a 10 

Qualidade na aplicação da 

técnica (interpretação 

,apresentação, estética, 

originalidade) 

 

1 a 10 

Sensibilidade (emoção, 

sentimento, que a obra 

transmite) 

 

1 a 10 

 

b. Em casos de descontentamentos deverá recorrer à equipe organizadora; 

 

 

1.8. Da Premiação 

 

a. As três primeiros selecionados serão contemplados com premiação em 

dinheiro: 

 

1º lugar: R$ 400,00 

2º lugar: R$ 300,00  

3º lugar: R$ 200,00 



 

b.    Todos os participantes selecionados receberão certificados de 15h, para 

atividades complementares.  

 
Fonte de financiamento: 
As despesas para o custeio da premiação, dos troféus e da iluminação, advirão de patrocínio 
de terceiros. 

 


