
SEMANA   DE   TURISMO:   Redescobrindo   o   Brasil  

 
REGULAMENTO   -   SHOW   DE   TALENTOS  

 
  
OBJETIVO  

O  objetivo  do  Show  de  Talentos  da  Semana  de  Turismo  do  IFSP  Câmpus              

Cubatão  é  utilizar  a  música  e  a  arte  como  instrumentos  de  promoção  social  e               

integração,  bem  como  oportunizar  o  despertamento  de  talentos  e  habilidades           

pessoais  e  ainda  promover  sua  interação,  senso  de  amizade,  colaboração  e            

companheirismo,   segundo   as   modalidades   descritas   neste   regulamento.  

 

DA   COMISSÃO  

A  comissão  e  seu  regulamento  estão  dispostos  em  documento  específico           

com  link  de  acesso  publicado  nas  páginas  no  Facebook  da  SEMATUR  2020,  na              

Even3   e   publicado   no   site   institucional   do   IFSP   Câmpus   Cubatão.  

O   regulamento   da   comissão   rege   este   regulamento.  

 

DA   PARTICIPAÇÃO  

1. Podem  participar  do  Show  de  Talentos  da  “SEMATUR  2020:  Redescobrindo  o            

Brasil”  até  10  (dez)  membros  por  equipe  e  apenas  1  (um)  da  equipe  deverá               

se   inscrever   (uma   inscrição   por   equipe);  

1.1. Membros  da  Comissão  podem  apresentar,  mas  está  vetada  qualquer          

premiação   à   esses   membros.  

2. As  bandas  de  música  e  os  grupos  de  teatro  (salvo  duplas  e  cantores  solo)               

devem  indicar  um  nome  artístico  -  válido  para  qualquer  equipe  com  mais  de  2               

membros;  

3. A  organização  do  evento  irá  receber  apenas  os  vídeos  das apresentações            

prontos   para   exibição ;  

3.1. A  Comissão  da  “SEMATUR  2020:  Redescobrindo  o  Brasil”  não  se           

responsabiliza   por   falhas   na   transmissão.  

 



 
4. As  equipes  inscritas  se  responsabilizarão  totalmente  por  suas  apresentações,          

tanto  no  quesito  técnico  quanto  material,  incluindo  músicas,  cenários,          

figurinos,   maquiagem,   instrumentos   etc;   

5. A  organização  do  evento  não  se  responsabiliza  por  quaisquer  danos           

causados  aos  instrumentos,  cenários  ou  itens  complementares  às         

apresentações,  tais  como:  luzes  cênicas,  equipamentos  de  som,  cubos,          

retornos,  microfones,  mesas  de  som,  amplificadora,  computadores,        

notebooks,   tablets,   projetores,   aparelhos   celulares   etc;   

6. Os  inscritos  autorizam,  desde  já,  a  divulgação  de  suas  imagens  em  vídeo,             

foto  ou  outro  meio,  durante  e  após  a  Semana  de  Turismo  do  IFSP  Câmpus               

Cubatão,   à   critério   da   organização   do   evento.  

 

DAS   INSCRIÇÕES  

1. As  inscrições  deverão  ser  realizadas  pelo  formulário  através  do  link  a  seguir,             

também  disponível  nas  redes  sociais  (Facebook  e  Instagram)  da  “SEMATUR           

2020:   Redescobrindo   o   Brasil”:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyLDqXP_-A65qCPRSrVFoFK9 

6Ke-2eByNsN5g3BF37tEL_VQ/viewform    ;  

1.1. Serão  aceitas  inscrições  enviadas  de  04/09/2020  (sexta-feira)  até         

16/09/2020   (quarta-feira)   às   23h59.  

2. No   formulário   deve   constar   o   nome   de   todos   os   membros   da   equipe;  

3. A  inscrição  será  confirmada  com  o  envio  da  apresentação  para  o  e-mail             

sematurifspcbt@gmail.com  com  o  assunto  “ MEU  TALENTO  NA  SEMATUR         

2020 ”;  

3.1. Enviar   obrigatoriamente   do   mesmo   e-mail   de   inscrição;  

3.2. Caso  o  arquivo  não  possa  ser  enviado  por  e-mail  devido  ao  tamanho,             

permitimos  o  compartilhamento  do  mesmo  via  Google  Drive  com  o           

e-mail   citado   acima;  

3.3. O  envio  da  apresentação  deve  ser  realizado  até  o  dia  16/09/2020            

(quarta-feira)   às   23h59.  

 

DAS   APRESENTAÇÕES  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyLDqXP_-A65qCPRSrVFoFK96Ke-2eByNsN5g3BF37tEL_VQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyLDqXP_-A65qCPRSrVFoFK96Ke-2eByNsN5g3BF37tEL_VQ/viewform


 
1. As   apresentações   terão   duração   máxima   de   5   minutos,   sem   tempo   mínimo;  

1.1. No  caso  do  curta-metragem,  o  filme  pode  ter  até  8  minutos  (vide             

modalidades).  

2. As  apresentações  serão  publicadas  a  no  dia  21/09/2020  no  canal  do            

YouTube  do  evento,  disponível  através  do  link:        

https://www.youtube.com/channel/UC0NoPSWZ2qARV31wQsOFhwQ    ;  

3. A  responsabilidade  das  apresentações  é  exclusiva  das  equipes  participantes,          

não  sendo  admitido  nas  apresentações  conteúdos  ofensivos,  caluniosos,         

difamatórios,  racistas,  machistas,  homofóbicos,  de  incitação  à  violência  ou  a           

qualquer  ilegalidade,  como  conteúdo  que  possa  ser  interpretado  como  de           

caráter  preconceituoso  e  discriminatório  a  pessoa  ou  grupo  de  pessoas,  com            

linguagem  grosseira,  obscena  ou  pornográfica;  também  não  serão  aceitas          

apresentações   contendo   nudez   total;  

4. A  organização  se  reserva  o  direito  de  não  publicar  todas  as  apresentações             

enviadas,   mesmo   estando   de   acordo   com   os   critérios   de   tempo   e   conteúdo.  

  

DAS   MODALIDADES  

As  equipes  podem  se  apresentar  nas  diferentes  modalidades  artísticas          

profissionais,   semi   profissionais   ou   amadores,   como:   

•  Bandas  de  música  •  Cantores  solo  •  Duplas  musicais  •  Instrumentistas  •  Grupos  de                

teatro  •  Malabares  •  Apresentações  circenses  •  Mágicas  •  Mímicas  •  Ilusionistas  •              

Stand-up  comedy  •  Esquetes  •  Paródias  •  Contação  de  histórias  •  Poesias  •  Dança  •                

Ballet   •   Sapateado   •   Cover   ou   dublagem   •   Demais   artes.  

Também  serão  aceitos  curtas-metragem  que  envolvam  temáticas  sobre  o          

Turismo.  

 

DISPOSIÇÕES   FINAIS  

1. Serão  realizados  os  devidos  agradecimentos  e  homenagens  aos  envolvidos          

nos   projetos   durante   e   após   a   programação   do   evento.  

https://www.youtube.com/channel/UC0NoPSWZ2qARV31wQsOFhwQ

