
 
 

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO DO SHOW DE TALENTOS 

 

O objetivo do Show de Talentos é enriquecer a experiência do evento para além do               

âmbito acadêmico, de forma a torná-lo mais dinâmico e integrado para os alunos. O Show de                

Talentos terá duração máxima de 1 hora e 30 minutos, com um total de 8 (oito) apresentações. 

 

Participação 

1. Podem participar do Show de Talentos grupos de até 6 (seis) alunos e apresentações              

individuais que estejam inscritos no Fórum FAAP; 

2. As equipes deverão informar, no ato da inscrição, o roteiro de suas apresentações             

(letra da música, script da peça, etc), bem como o nome de todos os participantes; 

3.  A organização do evento irá disponibilizar o equipamento de audiovisual;  

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,          

amplificadores, computadores, notebooks, tablets, projetores, aparelhos celulares, etc;  

6. As apresentações terão deverão ter duração máxima de 10 minutos, com tolerância de             

05 minutos para a organização do palco e equipamentos;  

7. A ordem das apresentações será estabelecida por ordem de inscrição e será anunciada             

um dia antes do Fórum FAAP; 



8. A responsabilidade das apresentações é exclusiva das equipes participantes, não sendo           

admitido nas apresentações conteúdos ofensivos, caluniosos, difamatórios, racistas, 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, estando sujeitos a          

desclassificação;  

9. Os inscritos autorizam, desde já, a coleta de suas imagens em vídeo, foto ou outro               

meio, durante o Show de Talentos para registro e divulgação do evento em qualquer              

tempo, à critério da organização do evento;  

 

Modalidades 

As equipes podem se apresentar nas diferentes modalidades artísticas profissionais,          

semi profissionais ou amadores, como:  

1. Bandas de música  

2. Cantores solo  

3. Duplas  

4. Instrumentistas  

5. Grupos de teatro 

6. Mímicos 

7. Ilusionistas 

8. Stand-up comedy 

9.  Esquetes 

10. Paródias  

11. Poesias  

12. Dança  

13. Cover ou dublagem  

14. Demais artes.  

 

Inscrição 

1. As inscrições serão abertas no dia 24 de março de 2020, às 13h e se encerram no dia                  

27 de março de 2020, às 13h. 



2. Os grupos devem encaminhar um e-mail para forumfaap_gestao@faap.br com a          

descrição da atividade, o nome dos participantes e o colégio, e os materiais a serem               

utilizados. 

3. Dado o limite de tempo e a quantidade de apresentações, participarão apenas os 8              

(oito) primeiros a se inscreverem  

4. A inscrição será confirmada através de um e-mail de confirmação. Caso esse e-mail             

não seja recebido, sua equipe não foi chamada. 

 

Avaliação 

Durante as apresentações do Show de Talentos os talentos que se apresentarem serão             

avaliados por uma comissão julgadora composta de 03 membros do corpo diretivo do evento              

através do sistema de pontuação outorgando nota de no mínimo 0,0 e no máximo 10,0               

conforme os critérios abaixo:  

REAÇÃO DO PÚBLICO – 4,0 pontos  

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

musicalidade e criatividade) – 4,0 pontos  

ORIGINALIDADE - 2,0 pontos 

 

Prêmios 

1° LUGAR (INDIVIDUAL OU EM GRUPO):  

A. INDIVIDUAL: Vale presente da Saraiva no valor de R$200,00. Mais uma medalha            

para o participante; 

B. EM GRUPO: O valor do vale presente será igualmente dividido entre os participantes.             

Mais medalhas para cada um dos participantes. 

2° LUGAR (INDIVIDUAL OU EM GRUPO): Será distribuído unitariamente um kit           

sustentável. Mais medalhas para cada um do(s) participantes. 

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 


