6º Semana de Integração
SHOW DE TALENTOS ON-LINE DO IFFluminense Campus Campos Guarus
O IFFluminense Campus Campos Guarus torna público o Regulamento
do SHOW DE TALENTOS ON-LINE da 6ª Semana de Integração. O
evento busca estimular habilidades criativas, promover iniciativas que
desenvolvam capacidades artísticas e a interação entre alunos,
servidores e funcionários terceirizados; visando o intercâmbio de
informações e proporcionando a interação e o desenvolvimento cultural
dos participantes.

1. Dos objetivos
– Promover a integração entre os alunos ingressantes e a comunidade
do IFFluminense campus Campos Guarus;
– Contribuir para o desenvolvimento da produção artística e cultural no
IFFluminense campus Campos Guarus;
– Incentivar alunos, servidores e funcionários terceirizados a
demonstrarem suas habilidades;
– Valorizar as habilidades artísticas e capacidades criativas;
– Promover a identificação de talentos.
2. Das modalidades
Os participantes poderão submeter seus trabalhos em formato de vídeo
nas seguintes modalidades:
● Música;
● Dança;
● Desenho;
● Produção audiovisual autoral.

Os trabalhos deverão ser preferencialmente propostos de forma
individual. Trabalhos coletivos poderão ser aceitos desde que gravados
de forma individualizada e unidos por meio de edição de vídeo. Cada
participante poderá concorrer em apenas 01 trabalho.

3. Do Cronograma
Atividade

Data

Local

Inscrições

de 08/07/21 à
25/07/21

Site do evento https://eventos.iff.edu.br/6s
emanadeintegracao

Análise das inscrições e Avaliação
pela banca

de 26/07/21 à
04/08/21

-

Live das apresentações

05/08/21

IFFTube https://www.youtube.com/iff
camposguarus

4. Do tema dos trabalhos e apresentações
O tema do trabalho/talento e/ou habilidade ficará a critério do
participante. Serão desclassificados os trabalhos julgados como
desrespeitosos ou inconvenientes à proposta dessa programação.
Não serão permitidas apresentações e/ou trabalhos de caráter ofensivo,
sendo observados o respeito, a tolerância e a diversidade.
A filmagem, edição e qualidade do vídeo é de responsabilidade do
participante, bem como os equipamentos utilizados para a elaboração
dos trabalhos.

A organização do evento disponibilizará um apresentador que será
responsável pela live e questões técnicas para apresentação.
O conteúdo da apresentação, que foi informado no ato da inscrição, não
poderá ser alterado após apreciação da comissão organizadora do
evento.
5. Das inscrições
As inscrições são gratuitas e serão realizadas através do link
disponibilizado
no
site
do
evento
https://eventos.iff.edu.br/6semanadeintegracao .
O participante deverá preencher o formulário de inscrição onde as
seguintes informações deverão ser fornecidas: Título do Trabalho,
Descrição, Nome(s) do(s) Integrante(s) com data de nascimento,
Link no Youtube e Termos de Autorização de Uso de Imagem. Todos
os participantes devem baixar, preencher, assinar e anexar o termo de
Autorização de Uso de Imagem no ato da submissão. Para os
participantes menores de 18 anos este documento deverá ser assinado
também pelo seu responsável.
O vídeo obrigatoriamente deve conter no máximo 3 (três) minutos, com
tolerância de até 15 segundos. Vídeos que ultrapassarem os limites
máximos de duração serão automaticamente desclassificados.
Após a inscrição ter sido efetivada, não será permitida alteração,
inclusão e/ou substituição da escolha da modalidade de apresentação.

6. Da análise das inscrições
As inscrições que não atenderem as orientações deste regulamento não
serão homologadas. Não serão aceitas inscrições fora do prazo sob

qualquer hipótese. A decisão de eventual prorrogação de prazos de
inscrição ficará inteiramente a critério e deliberação da Comissão
Organizadora.
7. Da Avaliação e Seleção
Os trabalhos serão avaliados a partir dos seguintes critérios:
Criatividade, habilidade, qualidade e originalidade.
A Comissão Avaliadora será soberana no julgamento. Todos os vídeos
concorrerão entre si, independente de categoria ou segmento.
8. Do julgamento e premiação
A Comissão Avaliadora composta pela instituição julgará os trabalhos
enviados e indicará a classificação em 1º, 2º e 3º lugares. A premiação
constará de cestas de chocolate, caixinhas de som, livros e troféus.
9. Das Disposições Gerais
Todos os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos
diretamente pela Comissão Organizadora.
A simples inscrição do interessado já pressupõe a aceitação e
concordância com todos os termos do presente regulamento.
Em caso de dúvidas sobre o regulamento ou evento,
deverá ser
enviado e-mail para: semanadeintegracao.guarus@iff.edu.br

