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REGULAMENTO 

17 de fevereiro de 2020. 

A Direção Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba Campus 

Monteiro, no uso de suas atribuições, resolve tornar público o regulamento que descreve as 

atividades a serem realizadas no IFOLIA 2020 e os critérios de avaliação das equipes envolvidas, 

conforme disposições a seguir.  

1. APRESENTAÇÃO 

A proposta reúne a valorização do conhecimento cultural, musical, artístico, o estímulo para a 

criatividade, trabalho em equipe e competitividade. Nesta edição do IFOLIA, três Blocos 

carnavalescos serão homenageados: O Galo da Madrugada de Recife - PE; Muriçocas do 

Miramar de João Pessoa - PB e O Homem da Meia Noite de Olinda - PE.  

2. OBJETIVO  

Divulgar os critérios de avaliação para selecionar a equipe vencedora do IFOLIA, estimulando nos 

discentes a criatividade, a capacidade de trabalho em equipe e o interesse pelo conhecimento 

cultural.  

3. ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

As equipes foram divididas por cursos, Instrumento Musical- IM, Edificações - TED e Manutenção 

e Suporte em Informática - MSI. Cada equipe terá uma tarefa a ser cumprida: 

Por meio de sorteio com os representantes de turma dos cursos, os Blocos Homenageados foram 

distribuídos pelas equipes da seguinte forma:  

 Instrumento Musical - Galo da madrugada 

 Técnico em Edificações - O homem da meia noite 

 Manutenção e Suporte em Informática - Muriçocas do Miramar 

 

1º ano - Confecção de um Estandarte  

Atividades a serem desenvolvidas: Pesquisar sobre o Bloco homenageado; Pesquisar sobre a 

representação do Estandarte no Carnaval e modelos de estandarte; Confecção do Estandarte 

e Organização da performance da apresentação do estandarte a mesa julgadora (professores 

orientadores: Fabrício Ferreira e Raphaell Mota) 



2º ano - Rei e Rainha do carnaval  

Atividades a serem desenvolvidas: Escolher um casal para ser o Rei e Rainha; Pesquisar 

sobre o Bloco homenageado e sobre as figuras do Rei e Rainha do carnaval; Confecção da 

fantasia do Rei com materiais reutilizáveis; Confecção da fantasia da Rainha com materiais 

reutilizáveis; Criação da performance da apresentação do Rei e Rainha a mesa julgadora  

(professora orientadora: Clécia Rodrigues) 

3º ano - Música 

Atividades a serem desenvolvidas: Pesquisar sobre o Bloco homenageado; Organizar uma 

formação de uma orquestra de frevo (podendo convidar membro externo à instituição); 

Compor uma música em homenagem ao Bloco homenageado em ritmo de frevo; Criar e 

organizar uma performance com dança, e, ou, teatro e, ou prosa, poesia para o momento de 

apresentação da música a mesa julgadora. (professores orientadores: Clécia Rodrigues, 

Tatiana Negocio e Marlon Barros) 

4. LOCAL E DATA  

O Instituto Federal da Paraíba Campus Monteiro promoverá mais uma edição do evento IFOLIA 

no dia 19 de fevereiro de 2020 as 10 horas no pátio do Campus. 

5. SOBRE A APRESENTAÇÃO DAS EQUIPES 

Antes de iniciar as apresentações das equipes haverá um sorteio da sequência das 

apresentações. Cada equipe terá no máximo 15 minutos para apresentar o Estandarte, Rei e 

Rainha e a Música em homenagem ao Bloco homenageado com suas performances. 

6. SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação das tarefas será realizada por uma mesa julgadora composta por cinco servidores, 

sendo um presidente da mesa. As equipes apresentarão suas confecções e composições e a 

comissão julgadora dará sua pontuação individualmente de acordo com os critérios de avaliação 

pré-estabelecidos no subitem Critérios e descrição da pontuação.  

Após todas as apresentações das equipes cada componente da mesa fará o somatório de pontos 

por equipe e o presidente da mesa julgadora reunirá as pontuações para a definição da equipe 

com o maior número de pontos. 

6.1 Critérios e descrição da pontuação 

 Criatividade - Serão valorizados a originalidade nos quais os discentes apresentem de 

forma criativa os elementos presentes no Estandarte, nos figurinos do Rei e da Rainha, a 

composição da música e as performances)  - 20 pontos 

 Presença de elementos característicos do Bloco Homenageado - 15 pontos 

 Clareza de apresentação - trata-se da adequação do tema com os recursos visuais 

(estandarte, figurino e performance) - 20 pontos 

 Organização da apresentação - trata-se da observância da adequada disposição da equipe 

durante a apresentação - 15 pontos 



 Trabalho em equipe - a equipe deve demonstrar que trabalhou de forma integrada. Sendo 

assim, os membros devem participar de todo o evento - 15 pontos 

 Pontualidade - trata-se do cumprimento do horário de início e término das apresentações, 

conforme programação do evento - 15 pontos 

 Utilização de materiais reutilizáveis - 20 pontos 

 Letra, Melodia e Musicalidade (avaliação da composição musical da equipe) - 20 pontos 

7. SOBRE A PREMIAÇÃO 

A premiação será uma viagem para a sede do bloco homenageado da equipe ganhadora. A 

viagem será por turma, e as datas serão programadas ao longo do ano. 

8. CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos serão julgados pela Direção Geral do campus. 

 

Glaucydete Coutinho Neves Rafael 
Diretora-Geral Substituta 
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ANEXO I – QUADRO DE PONTUAÇÃO POR JULGADOR 

JULGADOR (___) numerar entre os membros de 1 a 5 

CRITÉRIOS 
MÁXIMO DE 

PONTOS 

GALO DA 

MADRUGADA 

HOMEM DA 

MEIA NOITE 

MURIÇOCAS 

DO MIRAMAR 

Criatividade 20       

Presença de 

elementos 

característicos 

do Bloco 

Homenageado 

15       

Clareza de 

apresentação 

20       

Organização da 

apresentação 

15       

Trabalho em 

equipe 

15       

Pontualidade 15       

Utilização de 

materiais 

reutilizáveis 

20       

Letra, Melodia e 

Musicalidade 

20       

TOTAL 140       

________________________________________________________________ 

Assinatura do Julgador (____) numerar entre os membros de 1 a 5 
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ANEXO II – QUADRO DE PONTUAÇÃO GERAL 

 GALO DA 

MADRUGADA 
HOMEM DA MEIA 

NOITE 
MURIÇOCAS DO 

MIRAMAR 

JULGADOR 1    

JULGADOR 2    

JULGADOR 3    

JULGADOR 4    

JULGADOR 5    

TOTAL    

POSIÇÃO    

 

________________________________________________________________ 

Assinatura (presidente da mesa julgadora) 
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