
III Semana do Cooperativismo Estudantil 
Cooperação e a Vida no Planeta Terra

REGULAMENTO DO CONCURSO

01. INSCRIÇÃO

1.1. As inscrições deverão ser feitas até o dia 26 de agosto de 2011, no Prédio Central, 
sala da CGE, com a servidora Gisele;

1.2. O inscrito deve preencher adequadamente a ficha de inscrição, apresentando uma 
cópia da letra da música que deverá ser inédita;

1.3. Poderão se inscrever os alunos regularmente matriculados no IFES – Campus de 
Alegre, sendo permitida a participação da comunidade em concomitância a eles, caso 
haja necessidade de mais pessoas para tocar instrumentos;

1.3.1. No caso de duplas ou trios, apenas um componente poderá ser da comunidade;

1.3.2. No caso de quartetos, apenas dois componentes poderão ser da comunidade;

1.3.3.  No caso de grupos maiores,  de  cinco,  ou mais  componentes,  no  mínimo 50% 
(cinquenta porcento) dos membros devem ser alunos regularmente matriculados no IFES 
– Campus de Alegre.

02. APRESENTAÇÃO

2.1. As apresentações do  solista , dupla, trio, quarteto e/ou banda serão no dia 01 de 
setembro de 2011, a partir das 15 horas, na quadra coberta do Campus de Alegre;

2.2. Os participantes deverão cantar/ tocar uma música inédita, pertencente ao artista; 

2.3. Os participantes deverão cantar/ tocar, além da música inédita, uma outra música, 
não inédita, de artistas famosos;

2.4. Para avaliação do júri, só poderão ser apresentadas duas músicas. Os campeões 
terão um momento para se apresentarem, caso queiram, durante o encerramento desse 
concurso;

2.5.  Os  critérios  de  avaliação  são  pessoais  do  júri,  porém  será  levado  em  conta  a 
harmonia, performance e letra.

03. PREMIAÇÃO

Os prêmios são:

• 1º Lugar: R$ 200,00

• 2º Lugar: R$ 100,00

• 3º Lugar: prêmio bônus.

 MUSICAL
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REGULAMENTO DO CONCURSO

01. INSCRIÇÃO

1.1 As inscrições deverão ser  realizadas até  o  dia  26  de agosto de 2011;  no  Prédio 
Central, sala da CGE, com a servidora Gisele;

1.2. O inscrito deve preencher adequadamente a ficha de inscrição;

1.3. Concorrerão 3 (três) poemas, por autor: 1 (um) relacionado ao tema do evento, que é  
Cooperação e a Vida no Planeta Terra, e os outros 2 (dois) são de tema livre;

1.4. Os poetas devem disponibilizar duas cópias de cada poema, sendo uma impressa e 
anexada à ficha de inscrição e a outra digital.  Esta devendo ser encaminhada para o 
seguinte e-mail: coopa.ifes.alegre@gmail.com;

1.5. Poderão se inscrever, apenas, os alunos que estiverem regularmente matriculados no 
IFES – Campus de Alegre.

1.6. Os inscritos deverão preencher um termo de compromisso no ato da inscrição.

02. APRESENTAÇÃO

2.1. Os poemas inscritos, seguidos dos respectivos autores, serão expostos em murais no 
dia 31 de agosto de 2011, a partir das 15 horas, na quadra coberta do Campus de Alegre;

2.2. Os poemas serão julgados por uma banca de três professores de Língua Portuguesa, 
antes do dia da exposição;

2.3. Os vencedores serão divulgados no dia da exposição dos poemas;

2.4. Os critérios de avaliação serão do júri, inteiramente pessoais, porém serão levados 
em conta: a habilidade da escrita e o estilo dos poetas.

2.5. Os vencedores deverão ler ou declamar um de seus poemas, escolhido pelo júri, no 
dia 1º de setembro.

03. PREMIAÇÃO

Os prêmios são:

• 1º Lugar: R$ 200,00

• 2º Lugar: R$ 100,00

• 3º Lugar: prêmio bônus.

 POESIA
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REGULAMENTO DO CONCURSO

01. INSCRIÇÃO 

1.1. As inscrições deverão ser feitas até o dia 26 de agosto de 2011; no Prédio Central, 
sala da CGE, com a servidora Gisele;

1.2.  O inscrito  deve preencher  adequadamente a ficha de inscrição e disponibilizar  1 
(uma) foto, que será anexada à ficha do mesmo;

1.3. Poderão se inscrever, apenas, os alunos que estiverem regularmente matriculados no 
IFES – Campus de Alegre;

1.4. Os inscritos deverão preencher um termo de compromisso no ato da inscrição e 
responder a uma entrevista.

02. DESFILE

2.1. O desfile acontecerá no dia 31 de agosto de 2011, a partir  das 15h e 30min, no 
Ginásio de Esportes do IFES – Campus de Alegre;

2.2. O desfile terá duas categorias: uma masculina e outra feminina. Os vencedores serão 
nomeados: JOVEM IFES;

2.3. Os participantes desfilarão com três vestimentas;

2.3.1. A primeira vestimenta é relacionada ao uniforme dos alunos do Campus de Alegre,  
descrito pelo Manual de Normas;

2.3.2.  A  segunda  vestimenta  deve  ser  de  criação  dos  participantes,  com  o  tema: 
“Cooperação e a Vida no Planeta Terra”. Nessa modalidade serão avaliados: o estilo, a 
personalidade e a criatividade;

2.3.3. A terceira vestimenta é de gala. Os participantes deverão desfilar com roupas de 
festa, sendo mulheres com vestido e homens com calça e camisa;

2.3.4. Os participantes poderão usar acessórios;

2.4. Os critérios de avaliação serão do júri, inteiramente pessoais, porém serão levados 
em conta: a simpatia e a performance.

03. PREMIAÇÃO

Os prêmios são:

• 1º Lugar categoria feminina: R$ 150,00

• 1º Lugar categoria masculina: R$ 150,00

• 2º Lugar: bônus

JOVEM IFES


