
 

 
 

MOSTRA DE TALENTOS ARTÍSTICOS DOS ESTUDANTES DO CAMPUS 

GUARABIRA 

 

REGULAMENTO 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. A Mostra de Talentos Artísticos é uma iniciativa a ser desenvolvida pela Biblioteca 

deste Campus, através da III Semana do Livro e da Biblioteca, em parceria com a 

comunidade acadêmica. Tem como objetivo promover uma apresentação artística nas 

linguagens, teatral, dança, poesia, música/canto, música instrumental, incentivando e 

valorizando os alunos na descoberta de suas habilidades e talentos, a fim de levar os 

alunos a desenvolver a capacidade de conquistar sua autonomia, promovendo o 

protagonismo estudantil. 

1.2. O evento trata-se de uma Mostra Artística, neste caso não teremos premiação. A 

intenção que todos os alunos participem mostrando para a comunidade acadêmica os 

seus talentos e habilidades artísticas. E nos proporcionem uma manhã prazerosa com 

muita arte. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1.As inscrições para a Mostra de Talentos estarão abertas no período de 30 de outubro 

de 2017 a 10 de novembro de 2017. 

2.2. Para realizar a inscrição, o aluno deverá preencher o Formulário de Inscrição 

disponível na Biblioteca do Campus. 

2.3. Qualquer aluno poderá se inscrever na Mostra de Talentos. 

2.4. O aluno poderá se inscrever para apresentar mais de um talento artístico, seja, 

cantando, tocando algum instrumento, dançando, recitação de poesias, ou apresentação 

teatral. 

III SEMANA DO LIVRO 

E DA BIBLIOTECA 



2.5. Os alunos poderão se inscreverem individualmente, em duplas, trios e em grupos de 

mais de três pessoas. 

 

3.  DA APRESENTAÇÃO 

 

3.1. A realização da Mostra de Talentos será no dia 17 de novembro de 2017 às 10h no 

bloco administrativo do campus. 

3.2. Cada inscrito deverá planejar e organizar a sua apresentação, materiais e instrumentos 

necessários. 

3.3. O campus disponibilizará os seguintes materiais e instrumentos para apresentação: 

som, microfones, bateria e guitarra. 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1. A participação na Mostra de Talentos Artísticos do Estudantes do Campus Guarabira, 

será opcional, não tenho nenhuma obrigatoriedade. 

4.2. Dúvidas poderão ser tiradas na Biblioteca e com a professora Líbna Naftali 

organizadores da Mostra de Talentos. 

4.3. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora. 

 

 

Guarabira, 27 de outubro de 2017. 

 


