
 

 

REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DOS CONCURSOS DO 

FESTIVAL DE ARTE E CULTURA IFMS/AQUIDAUANA – 2019 

 

O IFMS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Campus 

Aquidauana, através Edital nº 041/2019 Festival de Arte e Cultura do IFMS-PROEX/IFMS, torna 

pública as normas e procedimentos para a participação nos concursos artísticos do FESTIVAL 

DE ARTE E CULTURA IFMS/AQUIDAUANA, a ser realizado entre os dias 05 e 09 de 

novembro de 2019, para o qual deverão ser observadas as normas e condições estabelecidas no 

presente Regulamento. O Festival de Arte e Cultura IFMS/Aquidauana é uma atividade de 

valorização, divulgação e disseminação da diversidade artístico-cultural. O evento visa 

possibilitar a circulação da produção de arte local por meio de mostra e concurso de fotografia, 

curta-metragem, música e crônica. 

 

1. PÚBLICO-ALVO 

População interessada em produzir arte e cultura no município de Aquidauana, nas vertentes de 

curta-metragem, fotografia, crônica e música. 

 

2. DA INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO 

2.1 

a) As inscrições no Festival de Arte e Cultura IFMS/Aquidauana ocorrerão no período de 

30 de setembro a 15 de outubro de 2019 pelo link 

http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/programacao?campus=1 e com o envio 

dos materiais e documentos dos interessados devidamente preenchidos e digitalizados (anexo I e 

II) para o e-mail arteecultura.aq@ifms.edu.br 

b) As inscrições deferidas serão divulgadas até o dia 25 de outubro de 2019 e serão comunicadas 

via e-mail. 

c) Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

2.2 Categorias: 

1) Curta metragem* – os concorrentes deverão produzir um vídeo de no mínimo 3 minutos e no 

máximo 8 minutos, com o tema “Vida Adolescente”.  

Caso existam falas, os vídeos deverão apresentar legendas em Língua Portuguesa.  

O material será avaliado de acordo com os seguintes critérios: criatividade, edição, trilha sonora, 

contextualização e duração. 

Os interessados deverão postar o material inédito no https://www.youtube.com/ e encaminhar o 

link para a comissão organizadora do evento, junto à ficha de inscrição e o termo de autorização 

devidamente preenchidos.  

Serão selecionados os 10 melhores vídeos para a exibição, a ser realizada no dia 08 de novembro, 

período matutino no Cinema Atlântico Cine Eirelli.  

Os vídeos serão avaliados por uma comissão julgadora composta por 3 membros. 

 

2) Música* – os interessados deverão gravar uma música - a mesma que será apresentada 

publicamente, caso seja selecionada - e postar o vídeo com a execução musical do participante 

e/ou grupo no site https://www.youtube.com/. O link do vídeo deverá ser enviado à comissão 

organizadora juntamente com a ficha de inscrição e termos de autorização devidamente 

preenchidos. 

http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/programacao?campus=1
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Serão selecionados 10 participantes/grupo para a apresentação pública musical que será realizada 

no dia 05 de novembro de 2019 na Feira da Estação, em Aquidauana. 

A apresentação será acompanhada por uma comissão julgadora que analisará os seguintes 

critérios: 

a) performance, 

b) arranjo, 

c) interpretação, 

d) afinação 

e) escolha de repertório. 

 

3) Fotografia* - encaminhar o material produzido em formato de imagem JPG para a comissão 

organizadora do evento. As fotografias inscritas no concurso deverão ser inéditas. A participação 

é individual, podendo cada inscrito apresentar até 02 (duas) fotografias e deverão estar dentro da 

temática “Vida adolescente”. 

A comissão avaliadora considerará os seguintes critérios para avaliação: 

a) coerência com o tema proposto, 

b) originalidade, 

c) qualidade da fotografia, 

A exposição das fotografias do concurso estará disponível a partir do dia 05/11/2019 ao dia 

08/11/2019 no Hall de entrada do Shopping Atlântico. 

 

4) Crônica inédita* – encaminhar o texto na fonte Times New Roman, tamanho 12 e 

espaçamento 1,5, em formato pdf para a comissão organizadora, juntamente com os documentos 

de inscrição. 

Cada participante poderá submeter uma crônica, em língua portuguesa. O texto deverá ser 

inédito, ou seja, nunca antes publicado, independentemente de sua finalidade. Deverá atender ao 

tema “Vida adolescente”. 

Em cada texto deverão constar apenas: o título da crônica e o pseudônimo do(a) participante, 

evitando-se qualquer elemento que identifique o/a candidato/a, sob pena de desclassificação. 

Os critérios de avaliação são os seguintes:  

a) Adequação ao tema e ao gênero discursivo; 

b) Recursos estilísticos: criatividade, originalidade/marcas de autoria, figuras de linguagem; 

c) Adequação linguística, conforme a proposta discursiva do autor. 

*Serão eliminados quaisquer textos que, porventura, apresentarem conteúdo racista, ofensivo 

e/ou preconceituoso. 

 

3. DA PREMIAÇÃO 

Serão premiadas as três melhores produções do evento em cada categoria: 

a) 1º lugar: Troféu e medalha 

b) 2º e 3º lugares: Medalhas 

A premiação, com os 3 primeiros colocados de cada categoria, será realizada no dia 09/11/2019, 

a partir das 19h30 horas no encerramento do Festival, na Igreja Matriz de Aquidauana.  


