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II FESTIVAL DE TALENTOS DO IFES CAMPUS DE ALEGRE

“BELA, RECATADA E DO LAR!! ”

REGULAMENTO

O II Festival de Talentos do Ifes - campus de Alegre é promovido pelo Núcleo de Arte, Cultura,

Esporte  e  Lazer  –  Nacel,  e  tem como  objetivo  oportunizar  aos  estudantes  e  servidores  da

instituição um momento para demonstrarem suas habilidades e talentos artísticos. Nessa edição,

o festival trará o tema “Bela, recatada e do lar”, agregando ao festival um valor crítico sobre o

momento social e político do nosso país.

1 Quanto à participação

A  participação  é  aberta  aos(as)  alunos(as)  de  todos  os  níveis  de  ensino  regularmente

matriculados  no  ano  letivo  de  2016  e  servidores(as)  da  Instituição.  No  ato  da  inscrição  o

participante deverá informar qual talento sua apresentação corresponde (Dança, Música, Poesia

etc.). As apresentações podem ser individuais ou coletivas.

 A escola fornecerá suporte de luz e som para as apresentações dos seus estudantes inscritos no

festival durante o evento.

2 Quanto às inscrições

O período de inscrições no II Festival de Talentos do Ifes - campus de Alegre será de 23/05 até

25/05, das 07h30 às 16h20, na mesa da Disciplina, com os servidores Fumaça, Naninha e Vovô.

No dia 25/05, as inscrições serão até as 11h20. No ato da inscrição, o(a) participante deverá

informar a categoria no qual seu talento se encaixa.

3 Quanto às exigências

As apresentações podem ser individuais ou coletivas. Nas apresentações coletivas, os grupos

devem ter o mínimo de dois (02) e o máximo de oito (08) componentes.
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No caso de apresentações envolvendo músicas na forma de playback (canto, dança, Hip Hop,

Rap  etc.),  o(a)  candidato(a)  deverá  entregar  o  material  necessário  para  sua  apresentação  à

Comissão Organizadora.

No caso de apresentações autorais, o candidato deverá entregar à Comissão Organizadora todo o

material correspondente.

No caso de apresentações textuais ou que envolvam imagens, o(a) candidato(a) deverá entregar,

no ato da inscrição, uma cópia do material que pretende apresentar, seguida de descrição.

Todos(as) os candidatos(as) terão o tempo máximo de 10 minutos para sua apresentação.

A escola  não  se  responsabilizará  pelos  instrumentos  e  cabeamentos  de  som.  A comissão

organizadora providenciará apenas equipamentos de som básico.

4 Do tema do festival

O tema “Bela, recatada e do lar” traz para o âmbito escolar um debate surgido na mídia sobre o

papel da mulher na sociedade brasileira após a publicação de uma matéria pela revista Veja

sobre a esposa do então vice-presidente da República, Michel Temer. A frase “bela, recatada e

do lar” remete ao estereótipo construído para a mulher e que ganhou força na década de 1950 no

Brasil por meio de revistas voltadas para o público feminino. Nele o papel da mulher ficava

definido pelas funções domésticas e pela beleza externa, sendo assim colocada em segundo

plano em relação ao homem, remetendo, portanto, ao sistema patriarcal.

Nos  dias  atuais,  apesar  de  inúmeras  conquistas  das  mulheres  que  colaboraram  para  a

desconstrução  dos  papéis  então  criados,  observa-se  um retorno  da  visão  conservadora,  que

atribui um papel fixo a mulher na sociedade. 

Nesse sentido,  ao trazer o tema para o II  Festival  de talentos do Ifes –  campus de Alegre,

propõe-se estimular a reflexão crítica dos estereótipos construídos em torno dos papéis sociais

5 Quanto à estrutura geral do Festival 

O evento será composto de duas etapas: Eliminatórias e Final.

Nas  Eliminatórias,  as  apresentações  terão  tema  livre  e  o  critério  para  classificação  para  a

segunda etapa é o voto do público.
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Cada pessoa da plateia poderá votar  em até três apresentações.  Os 10 mais votados estarão

classificados para a etapa final. 

A eliminatória ocorrerá durante o festival de Arte e Cultura do Ifes - campus de Alegre, no dia

31/05.

Na etapa final, a ser realizada no dia 01/06, todas as apresentações deverão atender ao tema do

festival,  “Bela, recatada e do lar”, correndo risco de desclassificação caso não se enquadre

nessa exigência. 

O critério para eleger os ganhadores será o voto misto: 50% correspondente a apreciação da

Banca de Jurados e 50% voto do popular. 

A final ocorrerá no dia 01/06, das 13h às 17h, com o anúncio e premiação para os três mais

votados.

6 Dos critérios de avaliação da etapa final 

Adequação ao tema, originalidade, dificuldade/complexidade.

Serão desclassificados os participantes que não atenderem aos critérios exigidos em cada etapa e

modalidade e/ou apresentarem desrespeito aos valores éticos e morais, como apologia ao sexo e

às drogas, conotação preconceituosa e referências irônicas a alunos(as), profissionais da escola,

autoridades legalmente constituídas e/ou pessoas públicas.

 A divulgação do resultado e a premiação serão feitas ao final do evento.

7 Quanto às disposições finais

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão julgadas e

decididas de forma soberana pela equipe organizadora.

Comissão Organizadora do II Festival de talentos do Ifes – campus de Alegre


