
 

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO DO CULTURAL FAIR 

 

O objetivo do Cultural Fair é ampliar o ambiente de diversidade internacional,            

característico do Fórum, mas fora do espectro dos comitês. Como o próprio nome indica, será               

realizada uma feira cultural com, no máximo, 40 delegações na qual cada uma delas deverá               

trazer elementos e/ou informações sobre a cultura de seu respectivo país. Assim, os colégios              

que possuem mais de uma delegação deverão selecionar apenas uma para representá-los na             

feira cultural. As exposições ocorrerão simultaneamente em uma data e horário divulgado            

para os expositores por e-mail, bem como no cronograma a ser distribuído no primeiro dia do                

evento.  

Durante a exposição, os 05 (cinco) avaliadores visitarão cada um dos estandes para             

deliberar sobre cada apresentação. A delegação campeã receberá os prêmios descritos abaixo.            

É importante ressaltar que não se trata de uma classificação ou competição entre culturas,              

mas, sim, entre a criatividade e integração dos participantes. Desse modo, cada estande deverá              

conter dois alunos, em uma dinâmica de revezamento entre realizar a apresentação de sua              

delegação e prestigiar as exposições das outras nações representadas.  

 

Participação 

1. Estão habilitados a participar todas as delegações devidamentes inscritas no Fórum           

FAAP de acordo com as Regras de Inscrição; 

2. Apenas um país deve ser escolhido por delegação, totalizando, no máximo, 40            

delegações;  



3. Haverá 30 minutos para as delegações organizarem suas exposições; 

4. Serão disponibilizados estandes, equipamentos de som e uma geladeira; 

5. O Chefe de Delegação será responsável por informar à Diretoria Executiva quais os             

materiais que serão utilizados na atividade; 

6. Deverá haver dois delegados à disposição da exposição de sua delegação; 

7. Não serão admitidas apresentações de materiais racistas, xenofóbicos, ofensivos ou          

preconceituosos de qualquer forma. 

 

Avaliação 

Durante o Cultural Fair as delegações que se apresentarem serão avaliadas por uma comissão              

julgadora composta por 05 membros do corpo diretivo do evento através do sistema de              

pontuação outorgando nota de no mínimo 0 (zero) e no máximo 10 (dez), conforme os               

critérios abaixo:  

 

ORIGINALIDADE – 4,0 pontos  

APRESENTAÇÃO (sincronia, interpretação, desenvoltura, ritmo, estilo, técnica,       

musicalidade e criatividade) – 6,0 pontos  

 

Prêmios: 

De acordo com os critérios, a delegação vencedora ganhará um troféu pela            

apresentação, enquanto os dois alunos responsáveis pela estande de apresentação ganharam           

uma medalha cada e um prêmio surpresa. 

 

Questões eventualmente omissas no regulamento ou que gerem dúvidas de interpretação serão            

decididos a critério exclusivo da comissão organizadora do Fórum FAAP. 

 
 

São Paulo, 01 de novembro de 2019.  
Prof. Victor Dias Grinberg  

COORDENADOR DE ATIVIDADES DO FÓRUM FAAP  
Em nome da Comissão Organizadora do Fórum FAAP 

 


