
REGULAMENTO

1- Objetivo:

Valorizar a capacidade criativa dos alunos e parceiros da Arte Brasil Produções
Artísticas e Eventos, além dos demais inscritos por meio da divulgação, como
instrumentos  de  promoção  social  e  integração,  bem  como  oportunizar  o
despertar de talentos e habilidades pessoais e interpessoais, interação, senso
de amizade, organização e colaboração entre os participantes.

2- Data, Horário e Local:

A 2ª Mostra de Talentos da Arte Brasil Produções Artísticas e Eventos será
realizada dia 18 de fevereiro de 2018 às 16h00, na sede Arte Brasil, sito a Rua
Diamantina, 382 – Vila Virgínia, Itaquaquecetuba – SP.

3- Das Inscrições

3.1 – As inscrições para a 2ª Mostra de Talentos serão efetuadas por meio do
formulário  https://goo.gl/forms/5R95XDNLR99Hbpjc2     e  também aos  sábados
das 10h às 15h, diretamente na Arte Brasil Produções Artísticas e Eventos, no
endereço citado acima.

3.2 – As inscrições serão aceitas até o dia 17 de fevereiro de 2018, às 23h00
pelo formulário e às 15h00 no local do evento;

3.3 – A inscrição é gratuita;

3.4 – Serão limitadas à 2 inscrições por pessoa em cada modalidade;

3.5 – Não será permitida a participação de artistas não inscritos;

3.6  –  Todas  as  inscrições  passarão  por  um critério  rigoroso  de  avaliação,
verificando  letras  de  músicas,  prováveis  coreografias,  possíveis  figurinos  e
certificando que não hajam apresentações repetidas;

3.7 – Em caso de apresentações com duplicidade, será considerada a que for
inscrita primeiro;

4- Das Apresentações

4.1 – As apresentações poderão ser individual ou em grupo, com um número
máximo de até 5 integrantes;

https://goo.gl/forms/5R95XDNLR99Hbpjc2


4.2  –  Todas  as  apresentações  artísticas  deverão  estar  de  acordo  com as
normas  éticas  definidas  pela  coordenação,  caso  se  enquadrem fora,  serão
desclassificadas;

4.3  –  Estão  vedadas  as  participações  com  conteúdo  ofensivo,  calunioso,
difamatório, racista, de incitação à violência, preconceituoso ou discriminatório,
se tal for a interpretação da Comissão Julgadora;

4.4  –  As  modalidades  de  apresentação  serão  de  livre  escolha  dos
participantes;

4.5 – A ordem das apresentações será definida pela organização do evento, e
disponibilizada via e-mail e/ou redes sociais aos participantes;

4.6  –  Cada  participante/grupo  será  responsável  pelos  seus  pertences,  tais
como: pen drives, figurinos, maquiagens, acessórios e afins, não cabendo à
comissão organizadora nenhuma responsabilidade sobre os mesmos;

4.7 – Toda organização e operacionalização relativas à apresentação (como
trilha  sonora,  figurinos,  maquiagens e  afins)  serão de responsabilidade dos
respectivos  participantes,  não  cabendo  à  Comissão  Organizadora  à
competência de providenciar qualquer material para uso dos participantes;

4.8 – Todos os participantes/grupos devem entregar um dia antes na sede da
Arte Brasil, um pen drive com a música nomeada da apresentação (NOME DA
MÚSICA – NÚMERO DA APRESENTAÇÃO – NOME DO PARTICIPANTE);

4.9 – Poderão ser apresentadas as seguintes apresentações artísticas :

- Canto;

- Dança;

- Declamação (poesia, contos, causos, etc);

- Dublagem;

4.10  –  As  apresentações  não  poderão  ultrapassar  o  tempo  máximo  de  8
minutos.

4.11 – Será permitido o uso de apenas 1 instrumento (para as apresentações
de Canto) e deverá estar montado antes do início do evento;

5- Disposições Gerais

5.1 – Qualquer item não previsto ou omisso neste regulamento será decidido
pela Comissão Organizadora;

5.2 – A 2ª Mostra de Talentos da Arte Brasil Produções Artísticas e Eventos
não oferecerá premiação, seja em dinheiro ou troféus;



5.3  –  Em  caso  de  desistência  o  inscrito  deverá  comunicar  a  comissão
organizadora, através do e-mail artebrasil.midiaoficial@gmail.com, até o dia 17
de fevereiro de 2018.
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