
REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DOS CONCURSOS DO FESTIVAL

DE ARTE E CULTURA

IFMS/CORUMBÁ– 2019

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

Corumbá,  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: MOSAICO POP DO IFMS/CORUMBÁ, a ser realizado entre os dias 13 a 15

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

presente Regulamento.    

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O FESTIVAL DE ARTE E CULTURA: MOSAICO POP DO IFMS/CORUMBÁ tem o objetivo

de contribuir no desenvolvimento, valorização e difusão da produção artístico cultural de Corumbá,

Ladário, Bolívia e região.

1.2.  O Concurso de desenho e fotografia objetiva receber trabalhos de autoria que apresentem uma

proposta criativa e original.

1.3. A exposição dos desenhos e fotografias do concurso estará disponível a partir do dia 14 de

novembro de 2019 no IFMS/Corumbá e serão avaliados no mesmo dia, entre às 14 e 15 horas por

uma comissão julgadora.

1.4. A II Edição do Concurso de Danças Urbanas da Juventude objetiva receber coreografias que

apresentem uma proposta criativa e cênica.

1.5 O II Concurso de Dança será no dia 15 de novembro de 2019 com início às 16 horas e o término

das apresentações está previsto para às 20:30 horas.

1.6 No  intervalo  de  apresentação  de  cada  modalidade  de  dança  acontecerão  apresentações  de

músicas, poemas, danças, e entre outras, dos estudantes do IFMS e estudantes das escolas parceiras.

2.PÚBLICO-ALVO

2.1 População interessada em incentivar e fomentar a arte e a cultura em Corumbá, Ladário, Bolívia

e região.

2.2 Dependendo da modalidade artística, contará com duas categorias: Estudantil e Livre. 

2.2.1 A Categoria Estudantil é composta por candidatos devidamente matriculados no Ensino Médio

Integrado do IFMS/ Campus Corumbá.



2.2.3 A Categoria Livre é composta por candidatos que não comprovem vínculo estudantil com o

IFMS/Corumbá.

3. DAS MODALIDADES

3.1. MODALIDADE DESENHO

3.1.1. Tema: Beleza e Valorização da Mulher Negra

3.1.2. Categoria: Estudantil. 

3.1.3. O desenho deverá ser autoral, feito à mão livre, utilizada uma única folha de papel sulfite,

tamanho A3 ou A4.

3.1.4. O  desenho  pode  ser  feito  com  os  seguintes  materiais:  lápis  de  cor,  giz  de  cera,  caneta

esferográfica e/ou caneta hidrocor. 

3.1.5. Identificar  o  desenho  com  o  CPF,  utilizando  caneta  esferográfica,  no  verso  da  folha,

juntamente com o título. 

3.1.6. Os desenhos deverão ser elaborados com técnicas livres de criação e arte, não podendo ser

digital, cópia integral ou colagem.

3.1.7. Os trabalhos devem ser individuais. 

3.1.8. Cabe ao candidato todos os custos envolvidos na confecção do desenho. 

3.1.9. Ofensas  (palavrões),  apelo  sexual,  apologia  a  qualquer  tipo  de  droga,  racismo  e  demais

posturas de caráter discriminatório acarretarão na desclassificação imediata do participante, caso seja

evidenciado nos desenhos. 

3.2 MODALIDADE FOTOGRAFIA 

3.2.1. Tema: Belezas Naturais de Corumbá

3.2.2. Categoria: Estudantil.

3.2.3. A fotografia deve ser autoral, impressa em papel fotográfico no tamanho 20cm x 30cm.

3.2.4. As  fotografias  não  poderão  apresentar  efeitos  digitais,  como borda,  inserções  de  imagens

alheias.

3.2.5. A fotografia deverá ter coerência temática, ser inédita e nunca publicada em outro concurso ou

veículo de comunicação impressa ou digital. 

3.2.6. Cabe ao candidato todos os custos envolvidos na produção de sua fotografia.

3.3 MODALIDADE DANÇA

3.3.1. Tema: Danças urbanas
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3.2.2. Categoria: Livre

3.2.3. Modalidades solo/duo/grupo.

3.2.4 É obrigação dos participantes cumprir o tempo estipulado para a execução da música.

3.2.5. Coreografias com apelo sexual, apologia a qualquer tipo de droga, racismo e demais posturas

de caráter discriminatório acarretarão na desclassificação imediata do(s) participante(s).

3.2.6. Cabe ao candidato todos os custos envolvidos na sua apresentação.

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 DESENHO

4.1.1 O período de inscrições na modalidade desenho vai de 20/10/2019 à 08/11/2019.

4.1.2.  As  inscrições  deverão  ocorrer   no  site

http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/ .

4.1.3. Após a inscrição no site o candidato deverá entregar os documentos: ficha de inscrição/anexo

I, anexo IV, e a obra física, em envelope lacrado, devidamente identificado: FESTIVAL DE ARTE E

CULTURA: MOSAICO POP- DESENHO 2019, entre os dias 20/10/2019 a 08/11/2019, das 7h às

13h no IFMS/Campus Corumbá, na Sala de Assistente de Alunos com  a servidora Rosana Azevedo.

 4.1.4. A confirmação da inscrição será divulgada via e-mail aos inscritos.

4.2. FOTOGRAFIA

4.2.1. O período de inscrições na modalidade fotografia vai de 20/10/2019 à 08/11/2019.

4.2.2.  As  inscrições  deverão  ocorrer   no  site

http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/.

4.2.3. Após a inscrição no site o candidato deverá entregar os documentos: ficha de inscrição/anexo

I, anexo IV, e a obra física, em envelope lacrado, devidamente identificado: FESTIVAL DE ARTE E

CULTURA: MOSAICO POP- FOTOGRAFIA 2019, entre os dias 20/10/2019 a 08/11/2019, das 7h

às  13h  no  IFMS/Campus  Corumbá,  na  Sala  de  Assistente  de  Alunos  com  a  servidora  Rosana

Azevedo.

4.2.4. A confirmação da inscrição será divulgada via e-mail aos inscritos.

4.3. DANÇA

4.3.1. O período de inscrições na modalidade dança solo/duo/grupo vai de 20/10/2019 à 08/11/2019.

4.3.2 As inscrições deverão ocorrer no site http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/

e depois da inscrição no site deve-se enviar o Anexo I - ficha de inscrição - com todas as informações
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solicitadas,  o Anexo II/III - sobre o uso de imagem e voz - documentação obrigatória para inscrição-

e o vídeo com a coreografia para o  e-mail arteecultura.cb@gmail.com,  entre os dias 20/10 a  08/11/2019.

4.3.3. O responsável deverá anexar via e-mail arteecultura.cb@gmail.com o vídeo da coreografia que

irá apresentar. O tempo mínimo da coreografia é de 2 minutos e o máximo de 3minutos.

4.3.4. As inscrições se encerram quando atingir o número máximo (10) em cada categoria ou até o

dia 08 de novembro. 

4.3.5. A confirmação da inscrição será divulgada via e-mail aos inscritos.

4.3.6. Não serão aceitas inscrições com pendências de informações. 

5. DA COMISSÃO JULGADORA

5.1 A Comissão Julgadora das modalidades desenho e fotografia será composta por três funcionários

do IFMS/Campus Corumbá.

5.2 A Comissão Julgadora da modalidade de dança será constituída por cinco membros relacionados

à área de dança e cultura, designados pela comissão organizadora. Na semana do Festival de Arte e

Cultura: mosaico pop serão divulgados os nomes da Comissão Julgadora.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. DESENHO

6.1.1. Na modalidade de desenho serão avaliados os seguintes aspectos: 

6.1.2. Compatibilidade com a temática; 

6.1.3. Vivacidade/traçado; 

6.1.4. Originalidade/Criatividade da produção visual;

6.1.5 Qualidade Técnica.

6.2 FOTOGRAFIA

6.2.1. Na modalidade fotografia serão avaliados os seguintes aspectos: 

6.2.2. Qualidade técnica (nitidez, luz, cores e enquadramento,); 

6.2.3. Coerência com o tema proposto; 

6.2.4.  Beleza e harmonia;

6.2.5 Originalidade e criatividade.
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6.3. DANÇA

6.3.1. Na modalidade dança serão avaliados os seguintes aspectos: 

6.3.2. Atitude do dançarino(s)/a(s) em cena.

6.3.3. Estética (vestuário, maquiagem, etc.).

6.3.4. Desenvolvimento da dança,  sua complexidade,  movimentos e sincronização dos mesmos à

música.

6.3.5. Conhecimento, domínio e execução dos movimentos que formam a coreografia.

6.3.6. Coordenação e harmonia de movimentos entre ambos.

6.3.7. Utilização de novos e diferentes recursos e/ou movimentos na coreografia. 

6.3.8. Tempo, ou tempos, utilizados para executar a dança, considerando a constância e consciência

dos mesmos.

6.3.9. Respeito ao tempo de coreografia que é o mínimo de 2 minutos e máximo de 3 minutos.

6.3.10.  As apresentações não deverão possuir conteúdo violento, pornográfico, racista, sexista ou

erótico.  Qualquer  apresentação  que  desrespeitar  essas  regras  resultará  na  desclassificação  dos

competidores por parte dos juízes.

7. APRESENTAÇÃO

7.1 A exposição dos desenhos e fotografias do concurso estará disponível a partir do dia 14/11 no

IFMS- Campus Corumbá e serão avaliados entre  às 14 e 15 horas por uma comissão julgadora

composta por três funcionários do IFMS.

7.2 O II Concurso de Dança Urbanas da Juventude acontecerá no espaço da Biblioteca do IFMS

Campus Corumbá no dia 15 de novembro de 2019, com início às 16 horas e com término previsto

para às 20h:30 minutos.

7.3.  O responsável deverá anexar a trilha sonora da coreografia (em formato MP3) que usará na

apresentação do grupo/duo/solo no dia do evento.

7.4. No horário do II Concurso de Dança do IFMS/Corumbá – Danças Urbanas, o responsável pela

apresentação deve entregar a equipe organizadora – aos cuidados do responsável pelo som- um PEN

DRIVE contendo apenas a música de sua apresentação.

7.5.  Será permitido o uso de elementos  cênicos  simples,  e  estará  sob responsabilidade única do

solo/duo/grupo.

7.6. A organização da iluminação será única para todos os grupos participantes.

7.7. Não é permitida a instalação de material elétrico sem a prévia autorização do responsável pelo

evento.

7.8. Não será permitido nu no palco, uso de água e fogo, animais ou materiais inflamáveis.
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7.9. Ao final das apresentações os jurados irão escolher o solo/duo/grupo vencedor do concurso.

7.10. A escolha do solo/duo/grupo vencedor do concurso é de responsabilidade da banca julgadora

do concurso.

8. DA PREMIAÇÃO

8.1.  Serão conferidos medalhas e certificados aos 1º, 2º e 3º lugares vencedores do FESTIVAL DE

ARTE E CULTURA:MOSAICO POP/2019, nas modalidades desenho e fotografia.

8.2.  Serão conferidos Troféus e certificados aos 1º, 2º e 3º lugares vencedores do FESTIVAL DE

ARTE E CULTURA: MOSAICO POP/2019, na modalidade dança – categorias solo/duo/grupo.

8.3. A premiação será entregue aos vencedores que estiverem presentes à cerimônia de premiação, no

encerramento do FESTIVAL DE ARTE E CULTURA: MOSAICO POP/2019, dia 15 novembro de

2019, por volta das 20h:30 minutos.

8.4. Os premiados que por ventura não estiverem presentes, poderão retirar os prêmios na CEREL do

Campus de Corumbá, no prazo de até 30 dias após a realização do evento.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. A comissão organizadora decidirá sobre as omissões deste regulamento.

9.2. Caberá aos membros do júri desclassificar qualquer inscrição de participante que não atenda a

este regulamento.

9.3. Qualquer  dúvida  a  respeito  desse  regulamento  poderá  ser  suprida  via  e-mail

arteecultura.cb@gmail.com  ou entrando em contato com a comissão organizadora do evento.

9.4. Todo participante declara, com o ato de sua inscrição, conhecer e concordar plenamente com

este regulamento.

9.5. O participante que,  de acordo unicamente com a comissão organizadora do evento infringir

qualquer dispositivo deste regulamento será desclassificado.

9.6. É obrigação dos participantes cumprir o tempo estipulado para a execução da apresentação de

dança.

9.7. As passagens de palco acontecerão no local do evento e o horário de ensaio será divulgado na

semana do evento.

9.8. A ordem  de  ensaio  de  apresentação  do  concurso  de  dança  será  elaborada  pela  comissão

organizadora.

9.9. O tempo máximo de ensaio será de 10 minutos por coreografia. 

9.10. É de responsabilidade da Comissão Organizadora estabelecer a  sequência de execução das

coreografias.
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9.11. É  de  responsabilidade  da  Comissão  Organizadora  fornecer  aparelhagem  de  som  para  à

realização do evento.

9.12. A inscrição  efetuada  implica  a  plena  aceitação  de  todas  as  condições  nos  termos  deste

regulamento.
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