
IFF’s Got Talent 2022

Regulamento

1- DISPOSIÇÕES INICIAIS

Visando a abertura de espaço para a mostra de talentos do IFF Campus Cabo Frio, a

Companhia Teatral IFFCENA realizará no dia 08/10, sábado, das 9h às 12h, uma mostra

competitiva de apresentações artísticas: o IFF’S Got Talent.
O IFF’s Got Talent terá 3 premiações: Melhor apresentação (1º, 2º e 3º lugares).

2- DAS INSCRIÇÕES

2.1 Período: As inscrições serão abertas às 8h do dia 29/08 e serão encerradas às 18h do

dia 12/09;

2.2 Local: As inscrições deverão ser realizadas pelo Google Forms, através do link

https://forms.gle/fcogsrC7JCrAwX796

2.3 Público alvo: Poderão se inscrever estudantes, servidores/as e colaboradores/as

terceirizados/as do IFF Cabo Frio (no caso de grupos, é necessário que pelo menos um/a

dos/das integrantes, seja parte da comunidade interna do IFF Cabo Frio), devendo o vínculo

ser comprovado no momento da inscrição;

2.3 Categorias: Serão aceitas inscrições de indivíduos, duplas ou grupos, para

apresentação artística, que esteja dentro de uma das seguintes categorias: música, dança,

teatro, circo ou mágica;

2.4 Cada indivíduo, dupla ou grupo poderá realizar apenas uma inscrição.

3- DA PRÉ-SELEÇÃO DOS NÚMEROS A SEREM APRESENTADOS NO DIA 08/10

3.1 Número de apresentações: No dia 08/10, teremos no máximo 15 apresentações,

incluindo todas as categorias. Caso haja mais de 15 inscrições, será feita uma pré-seleção,
entre os dias 13/09 e 23/09 (a data e o local serão comunicados aos inscritos através do

telefone de contato fornecido na inscrição);

3.2 Pré-seleção: No dia e data marcados para a pré-seleção, as pessoas inscritas deverão

apresentar uma prévia de no máximo 1 minuto do número inscrito para integrantes do

IFFCENA, que serão responsáveis por determinar as 15 apresentações do dia 08/10 (quem

faltar esta etapa, será automaticamente eliminado/a);

https://forms.gle/fcogsrC7JCrAwX796


3.3 Resultado da pré-seleção: a lista final de apresentações será divulgada no instagram

do IFF Cabo Frio até o dia 26/09.

4- DO ENSAIO GERAL (ANTES DA APRESENTAÇÃO)

O auditório estará disponível para os/as candidatos/as ensaiarem no dia 07/10, sexta-feira,

das 14h às 18h, devendo ser agendado o horário de cada um/a junto à Companhia

IFFCENA antecipadamente.

5- DAS APRESENTAÇÕES

4.1 Duração: cada apresentação deverá ter no máximo 5 minutos (o tempo excedente

ocasionará desconto na pontuação);

4.2 Conteúdo: as apresentações podem ser autorais ou cover, desde que não tenham

caráter vulgar e que não representem nenhum risco  para as pessoas e para o espaço;

4.3 Estrutura oferecida: as apresentações serão no auditório do bloco J, onde teremos 2

caixas de som, um microfone, um cabo p2p10 e um projetor. Qualquer outro equipamento

que os/as candidatos/as precisarem, é de responsabilidade do/a próprio/a candidato/a.

5 DA PREMIAÇÃO

6.1 Jurados/as: Teremos 5 jurados/as, que decidirão as premiações, divididas em Melhor

Apresentação (primeiro, segundo e terceiro lugar)

6.2 Todas as categorias competirão entre si pela premiação

6.3 Critérios de avaliação: criatividade, originalidade, precisão, desenvoltura e aptidão.

6.4 Notas: cada jurado dará uma nota de 0 a 10 para a apresentação e será calculada a

média aritmética para a nota final do número apresentado

7-DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Os/as candidatos/as devem chegar 30 minutos antes do início do evento, para testar

equipamentos;

7.2 Qualquer situação não prevista pelo regulamento será decidida pela Comissão

Organizadora.

Comissão organizadora: IFFCENA

Dúvidas: falar com a companhia e/ou com a professora Clarice (clarice.terra@iff.edu.br)

mailto:clarice.terra@iff.edu.br



