
 

Edital da Mostra de Talentos – Setembro Amarelo 

“Uma vida, um talento” 

 

1. Apresentação: 

A Mostra de Talentos do Setembro Amarelo tem como objetivo estimular as habilidades 

de discentes e servidores do IFPB – câmpus campina grande por meio de apresentações 

artísticas em diversas modalidades, além de divulgar a ideia de que as manifestações 

artísticas podem ser uma ferramenta de valorização da vida. 

2. Público-alvo: 

Discentes e Servidores do IFPB – câmpus Campina Grande 

3. Regras: 

Os interessados deverão se inscrever no período de 17 a 20 de setembro de 2018 no setor 

de protocolo/recepção do IFPB – câmpus Campina Grande por meio de um ficha de 

inscrição, devendo assinalar a(s) modalidade (s) artísticas que desenvolverão na mostra. 

A ficha de inscrição deverá ser entregue devidamente preenchida no setor de protocolo. 

É possível marcar mais de uma opção de modalidade, contanto que elas estejam inseridas 

ou mescladas em uma única apresentação. 

As performances poderão ser realizadas individualmente ou em grupo. Elas devem ser 

descritas na ficha de inscrição. 

As apresentações ocorrerão no turno da manhã, com horário a ser divulgado após período 

de inscrição. 

Os candidatos serão avaliados por uma banca de jurados que usarão de critérios 

qualitativos1 para julgar as apresentações. 

Constitui-se critério avaliativo indispensável a ligação entre a apresentação e o tema 

principal: Valorização da Vida 

Não haverá limite de participantes por performance, contudo o grupo deverá estar atento 

ao número de integrantes para que não interfira no bom desempenho da apresentação. 

Os candidatos terão até 5 minutos para executarem suas performances.  

Os candidatos ficarão responsáveis pela organização da sua apresentação e pelo zelo do 

ambiente após o término da performance. 

Os candidatos deverão disponibilizar o palco logo após a sua apresentação para não 

interferir na sequência das apresentações. 

                                                           
1 Criatividade; Uso adequado do tempo e dos recursos disponíveis; Adequação do tema valorização da 
vida à apresentação. 



Serão permitidas interpretações, paródias ou composições autorais. No caso de 

interpretações e de paródias, os candidatos devem fazer referência as obras originais. 

Não serão permitidas linguagens visuais, verbais ou corporais que não estejam na faixa 

de censura do público juvenil que compõe o alunado dos cursos técnico integrados. Assim 

como, não devem conter quaisquer ações que tipifiquem práticas de discriminação 

religiosa, sexual, de gênero ou de cor de pele, xenofobia, pedofilia ou ao consumo de 

substâncias entorpecentes. 

As apresentações serão avaliadas previamente pela equipe organizadora do evento. 

Será divulgada uma lista com os nomes das performances e do(s) candidatos que as 

executarão. 

4. Modalidades artísticas para as performances: 

Dança 

Música 

Teatro 

Literatura 

Artes Plásticas 

Humor 

Audiovisuais 

Mágica 

Outra(s) modalidade(s) não citadas 

5. Infraestrutura Disponível: 

O espaço destinado às apresentações será o auditório do IFB – câmpus Campina Grande. 

Serão disponibilizados até 04 microfones; equipamento de som e projetor. 

6. Datas Importantes: 

Inscrições: 17 a 20 de setembro de 2018 

Divulgação das performances inscritas: 24 de setembro de 2018 

Apresentações: 28 de setembro de 2018 

7. Organização:  

Diretoria de Desenvolvimento do Ensino; CAEST; COPED e Representação Estudantil 

 

 

 

 



 

Campanha Setembro Amarelo – IFPB – câmpus Campina Grande 

Mostra de Talentos 

Ficha de Inscrição  

 

1. Identificação do(s) participante(s) – Nome/Idade/Curso/Turma/Contato: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

2. Modalidade(s) artística(s) da apresentação: 

 

Dança (  )                                               Humor (  ) 

Audiovisuais (  )                                    Música (  ) 

Teatro (  )                                               Literatura (  ) 

Mágica (  )                                             Artes Plásticas (  ) 

Outra(s) (   )  ________________________________________________________ 

 

3. Descrição sucinta da apresentação: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

4. Recursos a serem utilizados (incluindo os disponibilizados pela comissão): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

5. Termo de Compromisso: 

Eu/Nós confirmamos que lemos o edital da mostra de talentos e estou ciente das regras 

que o compõe e me/nos responsabilizo(zamos) em cumpri-las, cabendo ao 

descumprimento destas a minha/nossa desclassificação. 

Assinatura(s) do(s) participante(s): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Data: ____ de setembro de 2018 


