
  
 

 

 

 

 

 

 

MOSTRA VIRTUAL DE TALENTOS - IFC 

 

REGULAMENTO 
 

 

 1 – DOS OBJETIVOS  

 

1.1 Para dar visibilidade às atividades artísticas e culturais produzidas pela comunidade 

acadêmica do IFC – campus Rio do Sul, o curso de Pedagogia e o Centro Acadêmico 

Solange Hoeller - CASH promovem a ação “Mostra Virtual de Talentos - IFC”, tendo 

por objetivos: 

1.1.1 Valorizar a capacidade criativa e as habilidades artísticas de sua comunidade 

acadêmica (estudantes regularmente matriculados no curso de Pedagogia, professores e 

servidores técnicos e administrativos em educação).  

1.1.2 Proporcionar momentos de lazer e descontração, sobretudo neste momento de 

pandemia do coronavírus Covid-19, fortalecendo a integração entre os membros da 

comunidade acadêmica.  

1.1.3 Revelar talentos, propiciando a divulgação de suas competências artístico-

culturais. 

 

Parágrafo único: por tratar-se de Mostra Virtual, a participação na ação está 

condicionada à inscrição, gravação e envio de vídeo, em atendimento ao disposto neste 

Regulamento.   

 

  

2 – DOS PARTICIPANTES 

 

2.1 Estudantes do IFC – campus Rio do Sul, regularmente matriculados no curso de 

Pedagogia e com vínculo ativo;  

2.2 Servidores: professores e servidores técnicos e administrativos em educação. 

 

3 – DA INSCRIÇÃO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição disponível no link 

https://forms.gle/AcLuJiEGhbWQiNbT7 e, na sequência enviar seu arquivo de vídeo 

para o e-mail talentos.ifc@gmail.com em acordo com o cronograma da ação. As 

inscrições são gratuitas. 

https://forms.gle/AcLuJiEGhbWQiNbT7
mailto:talentos.ifc@gmail.com


3.2 Para ser aceita a inscrição, os participantes devem atender às normas descritas neste 

regulamento, estando cientes de que o não atendimento às condições aqui expostas 

caracterizará o indeferimento de sua participação, não cabendo recursos.  

3.3 Após o recebimento da inscrição e análise do vídeo, em acordo com o cronograma 

da ação, a Comissão Organizadora entrará em contato com os participantes, via e-mail, 

informando sobre o deferimento ou indeferimento da mesma. É de responsabilidade dos 

participantes, informar e-mail válido e ativo no momento da inscrição.  

3.4 O cronograma da ação indicado neste Regulamento ou as alterações que por ventura 

venha à receber, deverá ser respeitado por todos os participantes. 

3.5 As letras de músicas, falas e textos, bem como imagens não poderão conter palavras 

e/ou expressões de baixo calão e/ou que agridam a imagem e/ou direito do IFC, seus 

servidores ou de terceiros, a critério e julgamento da Comissão Organizadora, sendo 

esta soberana em sua análise. 

3.6 Todo e qualquer custo dos participantes (equipamentos musicais, figurinos, cenário, 

equipamentos eletrônicos, dentre outros) será de total responsabilidade dos mesmos. 

3.7 Todas as apresentações inscritas e deferidas serão exibidas na internet, em mídias 

eletrônicas e digitais (canais e redes sociais do curso de Pedagogia – campus Rio do Sul 

e do CASH). A inscrição na ação e envio do vídeo caracteriza o aceite dos participantes 

e sua cessão de direitos de imagem, voz e conexos. 

 

 
4 – DAS CATEGORIAS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Os participantes poderão se inscrever nas seguintes categorias, a saber:  

4.1.1 Intérpretes: destinada a interpretação de obras artísticas e culturais de artistas 

locais, regionais, nacionais, mundiais.  

Parágrafo único: por obras artísticas e culturais, entende-se o rol de expressões 

artísticas mencionadas no item 5.4 deste Regulamento, sendo obrigatória a inserção dos 

devidos créditos no vídeo.  

4.1.2 Obra autoral: destinada a apresentação e/ou interpretação de obras artísticas 

compostas pelo participante inscrito.  

4.2 O participante deverá optar por apenas uma das categorias mencionadas para cada 

inscrição que realizar.  

4.3 Em caso de obras autorais, ao se inscrever nessa categoria, o participante 

implicitamente atesta que abre mão de valores referentes aos direitos autorais no que se 

refere à sua participação, exibição e execução nos canais e páginas oficiais utilizadas 

para a divulgação dos vídeos, bem como em compartilhamentos que venham à ocorrer a 

partir destes canais, com o propósito de divulgação da Mostra Virtual de Talentos – 

IFC, atual e futuras. 

 



Parágrafo único: serão canais e páginas oficiais para a divulgação e exibição da 

Mostra Virtual de Talentos – IFC: canal oficial do Curso de Pedagogia – campus Rio do 

Sul no Youtube, redes sociais do curso de Pedagogia do campus Rio do Sul, redes 

sociais do Centro Acadêmico do Curso de Pedagogia (CASH) do campus Rio do Sul.   

 

 
5 – DAS APRESENTAÇÕES EM VÍDEO 

 

5.1 A apresentação deverá ser individual.   

 

Parágrafo único: A participação de terceiros na produção do vídeo, tal como 

instrumentistas, iluminadores, auxiliares, entre outros, será permitida somente naqueles 

casos em que não for possível a sua identificação por voz ou imagem. 

 

5.2 Todas as apresentações artísticas e culturais deverão estar de acordo com as normas 

éticas mencionadas no título anterior. 

5.2.1 Serão indeferidas as participações de conteúdo ofensivo, calunioso, difamatório, 

racista, de incitação à violência, preconceituoso, discriminatório ou que apresentem 

linguagem grosseira ou obscena, estando ainda vedadas manifestações políticas ou 

partidárias, se tal for a interpretação da Comissão Organizadora, incluindo 

indumentárias consideradas inadequadas para exposição.  

5.3 As modalidades de apresentação serão de livre escolha dos participantes, sendo 

permitida a inscrição em até 3 (três) modalidades diferentes sendo que para cada 

modalidade, deverá ser gerada uma nova inscrição e um novo vídeo.  

5.4 Poderão ser apresentadas em vídeo as seguintes expressões artísticas:  

- Música;  

- Dança;  

- Esquete;  

- Mágica;  

- Apresentação de Cosplay;  

- Contação de histórias;  

- Declamação de poesia, contos;  

- Desenho;  

- Pintura;  

- Artesanato;  

- Outras manifestações artísticas e habilidades.  

 

5.5 As apresentações gravadas em vídeo não terão tempo mínimo, porém não poderão 

ultrapassar o tempo máximo de 5 (cinco) minutos. 

 

 

6 – DO RECEBIMENTO E APRECIAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES EM 

VÍDEO 

 



6.1 Os vídeos inscritos pelos participantes serão avaliados pela Comissão Organizadora 

da Mostra Virtual de Talentos – IFC, composta por 3 (três) docentes do curso de 

Pedagogia – campus Rio do Sul e Coordenação da CECOM – campus Rio do Sul, aos 

quais é vedada a participação como inscritos na ação.  

6.2 A Comissão Organizadora se pautará pelos critérios éticos mencionados neste 

Regulamento.  

6.3 Por tratar-se de ação cultural, não competitiva, não será concedida premiação aos 

participantes. 

 

7 – DO CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Inscrições e Recebimento dos Vídeos Até 10 de maio 

Análise dos Vídeos e Deferimento das Inscrições Até 13 de maio 

Publicação dos Vídeos: realização da Mostra Virtual de 

Talentos - IFC 

15 de maio 

 

 

8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 O ato da inscrição implica automaticamente na aceitação integral dos termos deste 

Regulamento.  

8.2 Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Organizadora.  

Parágrafo único: a Comissão Organizadora poderá consultar outras instâncias ou 

setores do IFC antes de decidir sobre situações não previstas neste regulamento. 

 

8.3 As dúvidas poderão ser sanadas pelo e-mail: talentos.ifc@gmail.com .  

 

8.4 O indeferimento atribuído pela Comissão Organizadora ao vídeo é irrevogável, não 

cabendo recurso. 

 

 

Rio do Sul (SC), 04 de maio de 2020. 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA 

MOSTRA VIRTUAL DE TALENTOS - IFC  

mailto:talentos.ifc@gmail.com

