
Edital 001/2019 
 Festival de Arte e Cultura dos Estudantes - FESTACE 2019 

O IFMS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul,               
Campus Dourados, através do Edital nº 041/2019 Festival de Arte e Cultura do IFMS –               
PROEX, torna pública as normas e procedimentos para a participação no Festival de Arte              
e Cultura dos Estudantes - FESTACE/2019, a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de                
novembro de 2019 no Anfiteatro da Escola Estadual Presidente Vargas de Dourados/MS,            
aplicando-se as normas, condições e exigências estabelecidas no presente Edital. 

1. DO OBJETIVO
1.1 O Festival de Arte e Cultura dos Estudantes – FESTACE/2019 é uma atividade de              
valorização, divulgação e disseminação da diversidade artístico-cultural presente nas        
escolas de abrangência da Grande Dourados/MS e no IFMS Campus Dourados.
1.2 O tema central do evento é “ARTE: A TECNOLOGIA DE TODOS OS TEMPOS”,             
visando fortalecer a identidade cultural e o despertar para a autoria na produção das             
expressões artísticas.

2. PÚBLICO-ALVO
2.1 O FESTACE, dependendo da modalidade artística, contará com duas categorias:          
Estudantil e Livre.
2.2 A Categoria Estudantil é composta por candidatos devidamente matriculados no Ensino            
Fundamental ou Ensino Médio de escolas da Rede Pública ou Privada da região da              
Grande Dourados/MS. 
2.3 A Categoria Livre é composta por candidatos que não comprovem vínculo estudantil             
com a Educação Básica. 
2.4 A idade mínima para a inscrição em ambas as categorias é de 8 (oito) anos completos                 
até a data do evento. 
2.5 Nas apresentações em grupo será permitido até 30% de integrantes com idade inferior              
à estabelecida no item 2.4. 

3. DAS MODALIDADES
3.1 O FESTACE 2019 prevê dez modalidades artísticas: Conto, Batalha de Poesia,           
Cosplay, Dança, Desenho, Fotografia, Música, Pintura Digital, Diorama Digital e         
Curta-metragem.
3.2 Modalidade Conto:
3.2.1 O Conto deve ser autoral e manuscrito, com utilização de formulário próprio,            
disponibilizado no Anexo V deste Edital;
3.2.2 Tema: Memórias da infância
3.2.3 Categoria: Estudantil.
3.3 Modalidade Batalha de Poesia:



 

3.3.1 As poesias devem ser autorais, manuscritas, com utilização de formulário próprio, 
disponibilizado no Anexo VI deste Edital. Cada concorrente deve inscrever-se com 1 a 3 
textos para as batalhas: 
3.3.2 Temas: 1) Transformar vidas; 2) Tornar sonhos realidade; 3) Aproximar as pessoas. 
3.3.3 Categoria: Estudantil. 
3.4 Modalidade Cosplay: 
3.4.1 A vestimenta e interpretação deve ser baseada em personagens já existentes, ser 
enviada uma imagem(tamanho 10 x 15) do concorrente devidamente caracterizado junto 
com a descrição da personagem, com utilização de formulário próprio, disponibilizado no 
Anexo VII deste Edital; 
3.4.2 Categoria: Estudantil. 
3.5 Modalidade Dança: 
3.5.1 A coreografia deve ser autoral, individual ou em grupo composto por até 20 
membros. 
3.5.2 Estilo: Livre. 
3.5.3 Categorias: Estudantil e Livre. 
3.6 Modalidade Desenho: 
3.6.1 O desenho deve ser autoral, feito à mão livre, com a utilização de folha sulfite 
tamanho A3. 
3.6.2 Tema: Livre. 
3.6.3 Categoria: Estudantil. 
3.7 Modalidade Fotografia: 
3.7.1 A fotografia deve ser autoral, impressa em papel fotográfico no tamanho 20cm x 
30cm. 
3.7.2 Tema: Um olhar poético sobre a cidade de Dourados/MS. 
3.7.3 Categoria: Estudantil. 
3.8 Modalidade Música: 
3.8.1 A música deve ser autoral, de composição do grupo, banda, dupla ou pessoa que               
realizará a apresentação.  
3.8.2 Tema: Livre. 
3.8.3  Categorias: Estudantil e Livre. 
3.9 Modalidade Pintura Digital: 
3.9.1 A pintura digital deverá ser autoral e ser entregue conforme o item 5.2.g deste edital. 
3.9.2 Tema: Nostalgia. 
3.9.3 Categoria Livre. 
3.10 Modalidade Diorama Digital: 
3.10.1 O diorama deverá ser autoral e ser entregue conforme o item 5.2.h deste edital.  
3.10.2 Tema: Tecnologias para um futuro melhor. 
3.10.3 Categoria Livre. 
3.11 Modalidade Curta-Metragem 
3.11.1 O curta-metragem deverá ser produzido em grupos de 3 a 5 alunos(as), deverão ter               
no mínimo 5 e no máximo 10 minutos, em qualquer formato de vídeo (desde que esteja em                 
boa resolução). 

 



 

3.11.2 Tema: Dourados/MS, Cidade híbrida 
3.11.3 Categoria: Estudantil. 
 
4. CRONOGRAMA 
 
DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 
03/09/201
9 

Até às 
23h59min 

Divulgação do Edital CEREL do Campus Dourados; 
Página do Facebook do Campus 
Dourados; 
Página do Facebook FESTACE. 
Página do FESTACE 2019. 

04 e 
05/09/201
9 

Até às 
23h59min 

Prazo para 
impugnação de 
Edital 

Envio de e-mail para 
arteecultura.dr@ifms.edu.br 
 

06/09 a 
20/10/201
9 

Até às 
23h59 

Período de 
Inscrições para as 
modalidades Conto, 
Batalha de Poesia, 
Cosplay, Dança, 
Música,Diorama 
Digital, Pintura 
Digital, 
Curta-metragem,  

Formulário de inscrição:  
http://sistemas.ifms.edu.br/arteecu
ltura/arteecultura_2019/ 
Envio da documentação para o e- 
mail: arteecultura.dr@ifms.edu.br 

06/09 a 
20/10/201
9 

Das 7h às 
21h 

Período de 
Inscrições para as 
modalidades 
Desenho e 
Fotografia.  

CEREL do Campus Dourados 
Rua Filinto Müller, 1790 
Jardim Canaã I 

25 e 
26/10/201
9 

Até às 
23h59min 

Divulgação das 
inscrições deferidas 

Site: 
http://sistemas.ifms.edu.br/arteecu
ltura/arteecultura_2019/ 
CEREL do Campus Dourados 

27 e 
28/10/201
9 

Até às 
23h59min 

Interposição de 
recursos 

Envio de e-mail para 
arteecultura.dr@ifms.edu.br 

29/10 a 
31/10/201
9 

Até às 
23h59min 

Avaliação dos 
trabalhos 

Site: 
http://sistemas.ifms.edu.br/arteecu
ltura/arteecultura_2019/ 
CEREL do Campus Dourados 
Página do Facebook do Campus 
Dourados 

31/10/201
9 

Até às 
23h59min 

Resultado preliminar 
das inscrições 
homologadas e 
obras selecionadas 

Site: 
http://sistemas.ifms.edu.br/arteecu
ltura/arteecultura_2019/ 
CEREL do Campus Dourados 

 

mailto:arteeceultura.dr@ifms.edu.br
http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/
http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/
mailto:arteecultura.dr@ifms.edu.br
http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/
http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/
mailto:arteecultura.dr@ifms.edu.br
http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/
http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/
http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/
http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/


 

para exposição e 
apresentação 

Página do Facebook do Campus 
Dourados 

01 a 
03/11/201
9 

Até às 
23h59min 

Prazo para 
interposição de 
recursos 

Envio de e-mail para 
arteecultura.dr@ifms.edu.br 

04/11/201
9 

Até às 
23h59min 

Resultado final dos 
trabalhos 
selecionados 

Site: 
http://sistemas.ifms.edu.br/arteecu
ltura/arteecultura_2019/ 
CEREL do Campus Dourados 
Página do Facebook do Campus 
Dourados 

05/11/201
9 

Às 15h Sorteio e divulgação 
da ordem de 
apresentação 

Página do Facebook do Campus 
Dourados 

20/11/201
9 

13h às 
18h 

Mostra dos curtas 
selecionados, desfile 
de cosplay, batalha 
de poesia, leitura 
dos contos, 
exposição das 
categorias: Pintura 
digital, Diorama 
digital, Fotografia e 
Desenho. Premiação 
das categorias 
Batalha de Poesia e 
Conto  

Anfiteatro Celso Müller no Colégio 
Estadual Presidente Vargas 
  

21/11/201
9 

19h às 
22h 

Apresentações de 
Dança, exposição 
das categorias: 
Pintura digital, 
Diorama digital, 
Fotografia e 
Desenho. Premiação 
das categorias 
Desenho, Fotografia, 
Pintura digital e 
Dança 

Anfiteatro Celso Müller no Colégio 
Estadual Presidente Vargas 
 

22/11/201
9 

14:00 às 
17:00 

Passagem de som 
das apresentações 
de Música  

Anfiteatro Celso Müller no Colégio 
Estadual Presidente Vargas 
 

22/11/201
9 

19:00 às 
22:30 

Apresentação da 
categoria Música. 
Exposição das 
categorias: Diorama 
digital, Pintura 
Digital, Fotografia e 

Anfiteatro Celso Müller no Colégio 
Estadual Presidente Vargas 
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Desenho. Premiação 
das categorias: 
Música, Diorama 
Digital e 
Curta-metragem 

 

4.1 O cronograma do FESTACE está sujeito a alterações. As mesmas serão devidamente             
divulgadas no site http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/. 

 

5 REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
5.1 As inscrições no FESTACE ocorrerão no período de 06 de setembro a 01 de outubro                
de 2019. 
5.2 Para a inscrição nas categorias Livre e Estudantil, são necessários os seguintes             
documentos: 
a. Cópia da Cédula de Identificação (RG) ou Certidão de Nascimento juntamente com            
outro documento com foto;  
b. Autorização dos pais disponibilizado no Anexo I (para menores de 18 anos); 
c. Autorização de uso da imagem disposta no Anexo II. 
d. Autorização de direitos autorais disposta no Anexo III. 
e. Para a modalidade Conto, o candidato deverá enviar os documentos e o texto             
escaneado, em formato PDF, para o e-mail arteecultura.dr@ifms.edu.br, devidamente         
identificado no assunto: CONTO2019. 
f. Para a modalidade Batalha de Poesia, o candidato deverá enviar os documentos e             
as 3 poesias escaneadas, em formato PDF, para o e-mail arteecultura.dr@ifms.edu.br,           
devidamente identificado no assunto: BATALHADEPOESIA2019. 
g. Para a modalidade Cosplay, o candidato deverá enviar os documentos, a imagem            
10 x 15 e a descrição, em arquivo único em formato PDF, para o e-mail               
arteecultura.dr@ifms.edu.br, devidamente identificado no assunto: COSPLAY2019. 
h. Para a modalidade Dança, o candidato deverá enviar os documentos e o link ou              
arquivo de vídeo de até três minutos com uma mostra da apresentação, para o e-mail               
arteecultura.dr@ifms.edu.br, devidamente identificado no assunto: DANÇA2019. 
i. Para a modalidade Desenho, o candidato deverá entregar os documentos e a obra             
física na CEREL, em envelope lacrado, devidamente identificado: FESTACE DESENHO          
2019. 
j. Para a modalidade Fotografia, o candidato deverá entregar os documentos e a obra             
física na CEREL, em envelope lacrado, devidamente identificado: FESTACE         
FOTOGRAFIA 2019. 
k. Para a modalidade Música, o candidato deverá enviar os documentos, a letra da             
música e o link ou arquivo de vídeo de até três minutos com uma mostra da apresentação,                 
para o e-mail arteecultura.dr@ifms.edu.br, devidamente identificado no assunto:        
MÚSICA2019. 
l. Para a modalidade Pintura Digital, deverá ser entregue o link da página na             
plataforma online Artstation contendo o trabalho em questão e seu processo de            
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desenvolvimento (WIP - Work in Progress) por meio de textos e imagens ilustrando             
referências e resultados parciais da criação. Para maiores detalhes dos formatos e            
tamanhos de arquivo possíveis de exportação da pintura digital e referências utilizadas no             
registro do WIP, verificar as plataformas supracitadas. A imagem final gerada deverá            
possuir o tamanho de tela web grande (1920x1080), modo paisagem. Os documentos e o              
link deverão ser enviados para o e-mail arteecultura.dr@ifms.edu.br , devidamente          
identificado no assunto: PINTURA_DIGITAL2019. 
m. Para a modalidade Diorama Digital, deverá ser entregue o link da página na             
plataforma online Artstation que, por sua vez, deverá conter um diorama digital interativo             
utilizando utilizando o Sketchfab ou Marmoset Toolbag. O seu processo de           
desenvolvimento (WIP - Work in Progress) por meio de textos e imagens ilustrando             
referências e resultados parciais da criação. Para maiores detalhes dos formatos e            
tamanhos possíveis de exportação do diorama digital e referências utilizadas no registro do             
WIP, verificar as plataformas supracitadas. Os documentos e o link deverão ser enviados             
para o e-mail arteecultura.dr@ifms.edu.br , devidamente identificado no assunto:         
DIORAMA_DIGITAL2019. 
n. Para a modalidade Curta-Metragem, o candidato deverá enviar a sinopse do curta e             
o link do vídeo de cinco até dez minutos. Os formulários preenchidos e o link deverão ser                 
enviados para o e-mail arteecultura.dr@ifms.edu.br , devidamente identificado no assunto          
do e-mail: CURTA2019. 
o. Declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino na qual o(s)           
candidato(s),  esteja(m) vinculado(s). Exclusivo para categoria Estudantil. 
5.3 Em caso de inscrição de grupos, é obrigatória a entrega da documentação de todos os                
integrantes, conforme descrito no item  5.2. 
5.4 Para a inscrição nas modalidades Conto, Batalha de Poesia, Cosplay, Dança, Música,             
Pintura digital, Diorama digital e Curta-metragem; a documentação descrita no item 5.2            
deverá ser enviada para o e-mail arteecultura.dr@ifms.edu.br , devidamente identificada no           
assunto do e-mail com a modalidade correspondente. 
5.5 Para a inscrição nas modalidades Desenho e Fotografia, o trabalho deverá ser             
entregue, juntamente com a documentação exigida no item 5.2, em envelope lacrado,            
devidamente identificado, até às 21h de 01 de outubro de 2019 na Central de              
Relacionamentos (CEREL) do IFMS Campus Dourados, ou encaminhada via correio para           
o endereço Rua Filinto Muller, 1790, Jardim Canaã I, CEP 79833-520, Dourados – MS,              
com data limite para postagem de 30 de setembro de 2019. 
5.6  É possível a cada candidato apresentar até duas inscrições por modalidade. 
5.7 Após a entrega dos documentos e trabalhos, os candidatos que tiverem as suas              
inscrições deferidas deverão cadastrar-se como competidores no site ,         
http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/ , de acordo com a(s)      
modalidade(s) inscrita(s).  
 
6 DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
6.1 Serão deferidas as inscrições realizadas dentro do prazo de inscrições e que atendam              
ao disposto nos itens 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, deste Edital. 
6.2. Serão indeferidas as inscrições do candidato que: 
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a. Entregar a documentação exigida fora do prazo ou por outro meio que não o 
estabelecido neste Edital; e/ou; 
b. Entregar documentação incompleta. 
 
7 DOS RECURSOS E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
7.1 Os recursos das inscrições indeferidas deverão ser enviados exclusivamente pelo           
e-mail arteecultura.dr@ifms.edu.br , devidamente identificados no assunto por:        
RECURSO_FESTACE2019. 
7.1.1 Os recursos serão analisados pela Comissão Organizadora do FESTACE. 
 
8 DAS ETAPAS DO FESTIVAL 
8.1 PRÉ-SELEÇÃO - ETAPA ELIMINATÓRIA 
8.1.1 A etapa de pré-seleção consiste na análise da documentação apresentada, 
incluindo os itens específicos de cada modalidade.  
8.1.2 Serão selecionados até 10 (dez) trabalhos de cada modalidade. Quando houver 
categoria estudantil e livre, serão selecionados 5 (cinco) trabalhos de cada categoria. 
8.2 ETAPA CLASSIFICATÓRIA 
8.2.1 A etapa classificatória consiste na avaliação a ser realizada pela Comissão           
Julgadora.  
8.2.2 As apresentações serão realizadas em uma única fase em cada modalidade, nos            
dias 20, 21 e 22 de novembro, conforme o cronograma (item 4). 
8.2.3 Após as apresentações realizadas, a Comissão Julgadora decidirá os 03 (três)           
primeiros lugares do FESTACE em cada categoria e modalidade. 
 
9 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO/CLASSIFICAÇÃO 
9.1. Modalidade Conto: 
9.1.1 O conto deve ter entre 15 (quinze) e 120 (cento e vinte) linhas, ser manuscrito e em                  
português, produzido pelo estudante que está concorrendo, com caneta esferográfica azul           
ou preta, identificado apenas com o CPF, obrigatoriamente, em formulário próprio,           
disponibilizado no Anexo V deste Edital. Caso o conto tenha mais de uma página, é               
preciso enumerá-las na ordem correta.  
9.1.2 O estudante participante deve redigir suas ideias quanto ao tema proposto, não             
sendo permitida a intervenção de outros na produção da obra.  
9.1.3 O conto deve conter um título, fazendo referência ao conteúdo escrito. O texto              
apresentado deve ser desenvolvido de forma a contemplar a elaboração de elementos            
narrativos e o desenvolvimento de um enredo. 
9.1.4 É possível a cada candidato apresentar até duas inscrições, desde que sejam contos              
diferentes. 
9.1.5 O conto será desconsiderado caso não seja legível. 
9.2 Modalidade Batalha de Poesia: 
9.2.1 As poesias devem ser escritas em verso e ter no máximo 30 (trinta) linhas,               
manuscritas em português, produzida pelo estudante que está concorrendo, com caneta           
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esferográfica azul ou preta, obrigatoriamente em formulário próprio, disponibilizado no          
Anexo VI deste Edital.  
9.2.2 O candidato deve redigir a sua produção, não sendo permitida a intervenção de              
outros na elaboração da obra. 
9.2.3 As poesias devem ser identificadas apenas com o número de CPF do candidato,              
utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer identificação do autor levará à            
anulação de sua participação. 
9.2.4 As poesias serão desconsideradas caso não sejam legíveis. 
9.2.5 Para as batalhas devem ser usados os textos inscritos, caso o escritor use outro               
texto será desclassificado. 
9.2.6 Nas batalhas serão avaliadas a entonação, a postura, a expressão corporal e a              
declamação. 
9.2.7 O participante pode se abster de ler os seus poemas nas rodadas das batalhas de                
poesia, neste caso o mestre de cerimônias fará a leitura dos textos, mas isto acarretará               
perda de pontos na avaliação. 
9.3 Modalidade Cosplay: 
9.3.1 As fantasias devem ser de personagens existentes, a pessoa que está concorrendo             
deve fazer uma foto caracterizada com o cosplay, redigir um resumo sobre o personagem              
e o motivo de interpretá-lo, inserir em formulário próprio, disponibilizado no Anexo VII deste              
Edital.  
9.3.2 O candidato deve caracterizar-se do personagem que quer representar, não sendo            
permitida a participação de outras pessoas na composição da foto. 
9.3.3 O cosplay deve ser identificado no resumo, que deve conter as informações básicas,              
de quem é o personagem e o porquê de ter sido escolhido, o participante deve assinar                
apenas com o número de CPF do candidato, utilizando caneta esferográfica azul ou preta.              
9.3.4 O cosplay será desconsiderado caso a imagem da foto esteja ruim e/ou o resumo               
não seja legível. Não são permitidas nas fotos e na competição explosivos, armas brancas              
e armas de fogo. 
9.3.5 O concurso será assistido por pessoas de todas as idades, credos e sexos. Por isto,                
é exigido aos participantes que tenham bom senso e postura respeitosa em suas             
apresentações. 
9.3.6 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 nas imagens e pelo júri da competição. 
9.3.7 É terminantemente proibido o porte de explosivos, armas de fogo (mesmo            
descarregadas) e armas brancas com fio. Quaisquer outros objetos que apresentem risco            
aos participantes do evento podem ser retidos pela organização caso seu risco seja             
constatado pela equipe da organização. Sendo assim, a organização tem autoridade em            
confiscar tais objetos, que serão guardados em sua posse e devolvidos a seus donos ao               
final do evento. 
9.3.8 O participante que realizou a inscrição deverá comparecer-se ao local do evento para              
confirmar os dados fornecidos e retirar a ficha com seu número de apresentação.  
9.3.9 Caso não haja a confirmação da inscrição até uma hora antes da competição, a               
inscrição será cancelada, o que acarretará na não participação do desfile.  

 



 

9.3.10 As apresentações serão fotografadas e gravadas em vídeo, posteriormente editadas           
no formato de cobertura jornalística colaborativa, e ficarão disponíveis para acesso online            
no site do IFMS, com o uso livre. 
9.4 Modalidade Dança: 
9.4.1 Após a abertura oficial do evento, os participantes deverão estar preparados para             
subir ao palco, na ordem de apresentação estabelecida por sorteio realizado pela            
organização e divulgado previamente. 
9.4.2 Fica fixado em dez (10) minutos o tempo máximo permitido para a apresentação da               
coreografia. 
9.4.3 Em todas as fases do Festival, os participantes, depois de comunicados de sua              
seleção/classificação, deverão confirmar suas participações por e-mail no prazo máximo          
de 48 horas após a publicação no site do IFMS          
(http://sistemas.ifms.edu.br/arteecultura/arteecultura_2019/) e no mural da CEREL do       
Campus Dourados. A não confirmação implicará na renúncia expressa ao direito de            
participar. Os candidatos que confirmarem por e-mail devem solicitar uma comprovação de            
recebimento. 
9.4.4 É possível a cada candidato apresentar até duas inscrições, desde que sejam             
coreografias diferentes. 
9.4.5 As apresentações serão fotografadas e gravadas em vídeo, posteriormente editadas           
no formato de cobertura jornalística colaborativa, e ficarão disponíveis para acesso online            
no site do IFMS, com o uso livre. 
9.4.6 O número máximo de participantes em uma coreografia é 20 componentes, cabendo             
aos inscritos se atentarem às dimensões do palco: largura 13 metros, altura 8 metros,              
profundidade 4 metros. 
9.5 Modalidade Desenho: 
9.5.1 O desenho deverá ser feito à mão livre, utilizada uma única folha de papel sulfite,                
tamanho A3. 
9.5.2 O desenho pode ser feito com os seguintes materiais: lápis de cor, giz de cera,                
caneta esferográfica e/ou caneta hidrocor. 
9.5.3 Identificar o desenho com o CPF, utilizando caneta esferográfica, no verso da folha,              
juntamente com o título. 
9.5.4 Os desenhos deverão ser elaborados com técnicas livres de criação e arte, não              
podendo ser digital, cópia integral ou colagem. 
9.5.5 Os trabalhos devem ser individuais. 
9.5.6 Cabe ao candidato todos os custos envolvidos na confecção do desenho. 
9.5.7 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. 
9.6 Modalidade Fotografia 
9.6.1  A fotografia deverá ser impressa em papel fotográfico no tamanho 20x30. 
9.6.2 As fotografias não poderão apresentar efeitos digitais, tais como borda, distorções, 
inserções de imagens alheias ao momento em que foi retirada a fotografia; 
9.6.3 A fotografia deverá ter coerência temática, ser inédita e nunca publicada em outro 
concurso ou veículo de comunicação impressa ou digital. 
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9.6.4 Cabe ao candidato todos os custos envolvidos na produção de sua fotografia. 
9.7 Modalidade Música: 
9.7.1 A passagem de som obedecerá a ordem das apresentações, divulgadas previamente            
pela Organização, ficando estabelecido o tempo máximo de 20 minutos para cada            
participante. 
9.7.2 Após a abertura oficial do evento, os participantes deverão estar preparados para             
subir ao palco, na ordem de apresentação estabelecida por sorteio realizado pela            
Organização e divulgado previamente. O participante que não se apresentar no momento            
em que for chamado para exibição de sua música será automaticamente desclassificado. 
9.7.3 Fica fixado em dez (10) minutos o tempo máximo permitido para a apresentação da               
composição inscrita, incluindo a montagem e desmontagem dos equipamentos. 
9.7.4 Caberá aos participantes portarem seus instrumentos pessoais, tais como: guitarra,           
baixo, teclados, violões, metais, sopros, percussão, pedaleiras, efeitos especiais, entre          
outros que se fizerem necessários para a apresentação. 
9.7.5 Aos bateristas: será oferecido o corpo da bateria (bumbo, tambores e banco). Cada              
baterista ficará responsável por levar: baquetas, caixa e pedestal da caixa, pedal de             
bumbo, pratos e pedestais de pratos. 
9.7.6 Os músicos deverão zelar pelas instalações do local, bem como pelos equipamentos             
fornecidos pela Organização do festival. Qualquer problema detectado pela segurança,          
responsáveis ou produção do festival, implicará na desclassificação imediata dos músicos           
envolvidos. 
9.7.7 A Comissão Organizadora do FESTACE reserva-se ao direito de desclassificar           
qualquer apresentação, em qualquer fase do Festival, caso haja irregularidade de conduta            
de quaisquer dos seus integrantes, assim considerando: 
a) Qualquer tipo de comunicação inamistosa dos integrantes das bandas com a Comissão             
Julgadora e demais participantes. 
b) O consumo, o porte e o tráfico de substâncias entorpecentes durante a participação no               
evento. 
c) O consumo, levado à embriaguez, com bebidas alcoólicas durante a participação no             
evento. 
d) O desrespeito aos horários, programações e determinações pelos responsáveis pela           
supervisão dos participantes. 
e) Qualquer conduta que venha a atentar, direta ou indiretamente, contra a vida, a saúde, a                
dignidade, a propriedade e a privacidade de qualquer pessoa, participante ou não do             
evento. 
9.8 Modalidade Pintura digital 
9.8.1. A pintura digital deverá ser autoral e ser criada exclusivamente para este concurso 
cultural, não podendo ser aproveitados trabalhos criados em um período anterior e com 
outro propósito.  
9.8.2. É vedado o envio de material contendo conteúdo vulgar, difamatórios, 
preconceituosos ou que desrespeitem o Código Penal Brasileiro e a legislação vigente; 
9.8.3. É vedado que a obra viole a privacidade de terceiros, desrespeite terceiros de forma 
racial, ética, profissionalmente ou de qualquer outra forma. 

 



 

9.8.4. O trabalho deve ser criado em um software de pintura digital. Entre eles, 
recomenda-se o Adobe Photoshop, Krita e PaintTool Sai. 
9.9 Modalidade Diorama digital 
9.9.1. O diorama digital deverá ser autoral e ser criado exclusivamente para este concurso 
cultural, não podendo ser aproveitados trabalhos criados em um período anterior e com 
outro propósito. 
9.9.2. É vedado o envio de material contendo conteúdo vulgar, difamatórios, 
preconceituosos ou que desrespeitem o Código Penal Brasileiro e a legislação vigente; 
9.9.3. É vedado que a obra viole a privacidade de terceiros, desrespeite terceiros de forma 
racial, ética, profissionalmente ou de qualquer outra forma. 
9.9.4. O trabalho deve ser criado em um software de modelagem 3D. Entre eles, 
recomenda-se o Blender e Maya. 
9.10 Modalidade Curta-Metragem 
9.10.1 O Curta-Metragem deverá ser autoral e deverá ser criado exclusivamente para este             
concurso cultural, não podendo serem aproveitados trabalhos criados em um período           
anterior e com outro propósito.  
9.10.2 Os critérios de seleção principais serão a criatividade e originalidade. 
9.10.3 A qualidade do vídeo (imagem e áudio) são questões básicas, ou seja, sem              
qualidade de imagem e som adequadas o vídeo não será considerado.  
9.10.4 Os Curtas-Metragens deverão possuir resolução 720p (HD) ou 1080p (full HD).            
Também serão desclassificados trabalhos com imagem e som inadequados ou fora do            
tempo delimitado. 
9.10.5 Serão classificados para a fase final 5 Curtas-Metragens que serão exibidos durante             
o festival de arte e cultura. 
 
10 DA PREMIAÇÃO 
10.1. Serão conferidos Troféus aos 1º, 2º e 3º lugares vencedores do FESTACE/2019,            
nas modalidades: Conto, Batalha de Poesia, Cosplay, Dança, Desenho, Fotografia,          
Música, Diorama Digital, Pintura Digital, Curta-metragem 
10.2. A premiação será entregue aos vencedores que estiverem presentes às cerimônias            
de premiação, no Anfiteatro do Colégio Estadual Presidente Vargas, nos dias 20, 21 e 22               
de novembro de 2019. Os premiados que por ventura não estiverem presentes, poderão             
retirar os prêmios na CEREL do Campus Dourados, no prazo de até 30 dias. 
 
11. COMISSÃO DE SELEÇÃO E COMISSÃO JULGADORA 
11.1. As obras serão analisadas por uma Comissão de Seleção nomeada por Portaria            
expedida pelo IFMS Campus Dourados, composta por 04 (quatro) membros titulares e 04             
(quatro) suplentes, de reputação ilibada e reconhecimento da matéria em exame, podendo            
ser Servidores Públicos Federais ou não, exigindo-se que os respectivos membros           
assinem termos de compromisso de que não são parentes, por consanguinidade ou            
afinidade, na linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, de qualquer um dos inscritos                
no certame. 
11.2. A Comissão de Seleção e Comissão Julgadora serão presididas, obrigatoriamente, 
por um servidor efetivo do IFMS Campus Dourados. 
 

 



 

12. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
12.1. As obras selecionadas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios e 
pontuadas de um a dez (1 a 10): 
12.1.1. Conto: 
A. Compatibilidade com a temática; 
B. Domínio da norma culta; 
C. Originalidade/Criatividade do texto; 
D. Coesão, coerência, organização e apresentação das ideias; 
E. Gênero textual. 
12.1.2 Batalha de Poesia 
A. Originalidade e criatividade na construção poética; 
B. Articulação entre conteúdo e forma; 
C. Exploração de recursos inerentes à poesia, tais como: métrica, rima, ritmo e riqueza             
no uso de figuras de linguagens. 
D.        Correção gramatical; 
E.        Participação na batalha (expressão corporal, entonação, declamação) 
12.1.3 Cosplay 
A.        Figurino; 
B.        Fidelidade; 
C.        Descrição de acordo com a fantasia; 
D.        Participação no desfile. 
12.1.4 Dança 
A. Sincronismo; 
B. Figurino; 
C. Originalidade; 
D. Interpretação. 
12.1.5 Desenho: 
A. Compatibilidade com a temática; 
B. Qualidade Técnica; 
C. Vivacidade/traçado; 
D. Originalidade/Criatividade da produção visual; 
E. Impacto visual; 
12.1.6 Fotografia: 
A. Qualidade técnica (nitidez, luz, cores, enquadramento, foco e aspectos técnicos de 
composição); 
B. Originalidade e criatividade; 
C. Adequação da fotografia à temática; 
D. Beleza e harmonia; 
E. Mensagem transmitida pela imagem.  
12.1.7 Música: 
A. Letra; 
B. Presença de palco; 
C. Dicção; 
D. Afinação; 
E. Originalidade/Criatividade do arranjo; 

 



 

F. Interpretação.  
12.1.8 Pintura Digital 
A. Originalidade e criatividade; 
B. Estética; 

a. Teoria e psicologia das cores; 
b. Composição da cena; 
c. Técnica de pintura; 
d. Perspectiva; 

C. Descrição do processo criativo e desenvolvimento do projeto por meio do Work in 
Progress (WIP); 
D. Uso da semiótica na representação do trabalho em relação ao tema. 
12.1.9 Diorama Digital 
A. Originalidade e criatividade; 
B. Estética; 

a. Teoria e psicologia das cores, texturização e shaders; 
b. Composição da cena; 
c. Técnica de modelagem 3D; 

C. Descrição do processo criativo e desenvolvimento do projeto por meio do Work in 
Progress (WIP); 
D. Uso da semiótica na representação do trabalho em relação ao tema. 
12.1.10 Curta-Metragem 
A. Criatividade e originalidade; 
B. Qualidade do vídeo (som e imagem); 
C. Compatibilidade temática; 
D. Qualidade narrativa. 
  
12.2 Os avaliadores designados atribuirão nota de 1 a 10 a cada quesito. A pontuação final                
recebida pela obra será a soma do total de suas notas. As apresentações/obras que              
obtiverem a maior pontuação serão os selecionados para participarem da Etapa           
Classificatória/Eliminatória, concorrendo aos prêmios e troféus de acordo com o          
estabelecido no item 10. 
12.2.1 Serão selecionados para a etapa Classificatória/Eliminatória, apenas os dez (10) 
trabalhos com maior pontuação em cada categoria. 
12.2.2 Em caso de empate na pontuação, o desempate se dará de acordo com os 
seguintes critérios: 
a) Na Modalidade Conto: maior nota no quesito “originalidade/Criatividade do texto”,           
seguida por “compatibilidade com a temática”, e “coesão, coerência, organização e           
apresentação das ideias” ; 
b) Na Modalidade Batalha de Poesia: maior nota no quesito “originalidade e criatividade na              
construção poética”, seguido por “exploração de recursos inerentes à poesia, tais como:            
métrica, rima, ritmo e riqueza no uso de figuras de linguagens” e “articulação entre              
conteúdo e forma”. 
c) Na Modalidade Cosplay: maior nota no quesito “figurino”, seguido por “fidelidade”,            
“descrição” e “participação no desfile”. 
d) Na Modalidade Dança: maior nota no quesito “originalidade”, seguido de “interpretação”            
e “ Figurino”. 

 



 

e) Na Modalidade Desenho: maior nota no quesito “impacto visual”, seguido por “Qualidade 
Técnica” e “Originalidade/Criatividade da Produção Visual”; 
f) Na Modalidade Fotografia: maior nota no quesito “qualidade técnica”, seguido por            
“adequação à temática”, “originalidade e criatividade”, “beleza e harmonia” e “mensagem           
transmitida pela imagem”. 
g) Na Modalidade Música: maior nota no quesito “Letra, seguido por           
Originalidade/Criatividade do Arranjo” e “Presença de Palco”. 
h) Na modalidade Pintura Digital: maior nota no quesito “uso da semiótica na 
representação do trabalho em relação ao tema.”, seguido por “Originalidade e criatividade”, 
“descrição do processo criativo e desenvolvimento do projeto por meio do Work in 
Progress (WIP)” e “estética”. 
i) Na modalidade Diorama Digital: maior nota no quesito “uso da semiótica na             
representação do trabalho em relação ao tema”, seguido por “originalidade e criatividade”,            
“descrição do processo criativo e desenvolvimento do projeto por meio do Work in             
Progress (WIP)” e “estética”. 
j) Na modalidade Curta-metragem: maior nota no quesito “criatividade e originalidade”,           
seguido por “qualidade do vídeo (som e imagem)”, “compatibilidade temática” e “qualidade            
narrativa”. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. O acesso do público às apresentações será livre e gratuito. Sendo facultativa a             
entrega de 1 kg de alimento não perecível que será doado a instituições de caridade de                
Dourados - MS. 
13.2. Todas as despesas com deslocamento, alimentação, entre outras, serão de          
responsabilidade do(s) participante(s) inscrito(s). 
13.3. O participante, neste ato, assume plena e exclusiva responsabilidade por sua obra            
(Conto, Batalha de Poesia, Cosplay, Desenho, Fotografia, Música, Dança, Pintura Digital,           
Diorama Digital e Curta-metragem), por sua titularidade, originalidade, incluindo, sem          
limitação, responsabilidade por eventuais violações à intimidade, privacidade, honra e          
imagem de qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral             
e/ou quaisquer outros bens juridicamente protegidos, eximindo a Comissão Organizadora          
de qualquer responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações; 
13.4. O participante reconhece e aceita expressamente que o IFMS ou a Comissão            
Organizadora não será responsabilizado por qualquer dano ou prejuízo oriundo da           
participação no FESTACE ou da eventual aceitação do prêmio. 
13.5. As decisões da Comissão Organizadora, de Seleção e/ou da Comissão Julgadora           
são soberanas, delas não cabendo recurso em qualquer instância; 
13.6. As obras (Conto, Batalha de Poesia, Cosplay, Desenho, Fotografia, Música, Dança,           
Pintura Digital, Diorama Digital e Curta-metragem) selecionadas poderão ser utilizadas          
pela Comissão Organizadora do FESTACE, objetivando a divulgação dos trabalhos          
executados, com fins institucionais; 

 



 

13.7. A qualquer tempo, este edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou              
em parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de               
qualquer natureza. 
13.8. Ao se inscrever para o FESTACE, nos termos deste Edital, o participante            
automaticamente autoriza o IFMS a utilizar, de modo gratuito, definitivo e irrevogável seu             
nome, imagem e som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou Internet, para               
divulgação do evento; cedendo também ao IFMS todos os direitos autorais, por tempo             
indeterminando, relativos à sua obra (Conto, Batalha de Poesia, Cosplay, Desenho,           
Fotografia, Música, Dança, Pintura Digital, Diorama Digital e Curta-metragem) para este           
fim (divulgação). 
13.8.1. As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de          
divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte da Comissão Organizadora; 
13.9. Toda documentação dos participantes não selecionados para a Etapa         
Classificatória/Eliminatória, seja em quaisquer das 10 (dez) modalidades, ficará à          
disposição para serem retiradas pelo período de até trinta (30) dias contados da data de               
encerramento do FESTACE (22 de novembro de 2019). Após esse prazo, a documentação             
que não tiver sido retirada será descartada pela Comissão Organizadora. 
13.10. A Comissão Organizadora do FESTACE não se responsabiliza pela guarda,          
acondicionamento, conservação, transporte, manutenção ou reparos dos instrumentos        
musicais e equipamentos de propriedade dos participantes ou de terceiros, assim           
compreendidos os prejuízos advindos de extravio, furto ou roubos dos mesmos. 
13.11. Os termos deste edital somente poderão ser impugnados, mediante manifestação          
formal e fundamentada, apresentada à ao e-mail arteecultura.dr@ifms.edu.br , no período           
estipulado neste Edital (Item 4).  
13.12. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações relativas a           
este Edital, bem como o conhecimento de todas as normas.  
13.13. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas             
e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, em relação às quais não poderá              
alegar desconhecimento. 
13.14. Os horários previstos neste Edital se referem ao horário oficial de Mato Grosso do              
Sul. 
13.15. Dúvidas em relação a este Edital podem ser encaminhadas ao e-mail:           
arteecultura.dr@ifms.edu.br . 
13.16. As situações não previstas neste edital serão resolvidas pela Comissão          
Organizadora do FESTACE, em consonância com as normas internas e demais editais do             
IFMS. 
 
Dourados, 03 de setembro de 2019. 

 
 

Karina Kristiane Vicelli  
Presidente da Comissão Organizadora do FESTACE 2019 
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Anexo I 

 
FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DOS ESTUDANTES - FESTACE/2019  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE 
IMAGEM E VOZ (menores de 18 anos de idade) 

 
NOME CANDIDATO (A): 
________________________________________________________________________ 
RG:______________________                        CPF:_______________________________ 
PAI/MÃE OU RESPONSÁVEL: 
________________________________________________________________________ 
RG:______________________                        CPF:_______________________________ 
ENDEREÇO: 
Rua/Av.: ___________________________________________  Nº: _____ 
COMPLEMENTO:  __________________  
BAIRRO: ________________________________________  
CIDADE: __________________________  UF: __________  
TELEFONE: RESIDENCIAL: ________________ CELULAR: ________________________ 

Na qualidade de responsável legal, autorizo a participação do(a) menor acima           
identificado(a) no FESTACE/2019, cedendo os direitos de imagem e voz do(a) mesmo(a)            
para fins de divulgação ou publicidade institucional e do evento. 

Declaro que o(a) menor se encontra em plenas condições físicas de saúde,            
isentando os promotores do evento de quaisquer responsabilidades, civil e criminal. 

Responsabilizo-me por acompanhar a retirada/execução do prêmio que, porventura,         
venha a ser conferido ao menor acima identificado, atentando-me ao prazo estabelecido            
neste Regulamento. 

Por ser esta a expressão de vontade, não tendo qualquer dúvida a respeito, ciente              
de que nada há a ser reclamado a título de direitos e indenização. 

 
Cidade: ____________________, ______ de ________________ de 2019. 

 
 
 

 
Assinatura Pai/Mãe ou Responsável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexo II 
 

FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DOS ESTUDANTES - FESTACE/2019  
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E VOZ 

 
NOME CANDIDATO (A): 
________________________________________________________________________ 
RG:______________________                        CPF:_______________________________ 
 
ENDEREÇO: 
Rua/Av.: ___________________________________________  Nº: _____ 
COMPLEMENTO:  __________________  
BAIRRO: ________________________________________  
CIDADE: __________________________  UF: __________  

TELEFONE: RESIDENCIAL: ________________ CELULAR: ________________________
 

 
Cedo aos organizadores do FESTACE/2019, meus direitos de imagem e voz para            

fins de divulgação e publicidade institucional ou promoção do evento. 
Declaro que me encontro em plenas condições físicas de saúde, isentando os            

organizadores do evento de quaisquer responsabilidades, civil e/ou criminal. 
Responsabilizo-me pela retirada de prêmio que, porventura, venha a ter direito,           

atentando-me às condições estabelecidas neste Regulamento. 
Por ser esta a expressão de vontade, não tendo qualquer dúvida a respeito, ciente              

de que nada há a ser reclamado a título de direitos e indenização. 
 
 

Cidade: ____________________, ______ de ________________ de 2019. 
 
 
 

 
 

 
Assinatura Candidato(a)  

 



 

 
Anexo III 

 
FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DOS ESTUDANTES - FESTACE/2019 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA DA OBRA 
 
 

AUTOR(A): ______________________________________________________________ 
 
RG:______________________                        CPF:______________________________

 
TÍTULO DA OBRA: ________________________________________________________ 
 
MODALIDADE:  
(  ) Conto 
(  ) Batalha de Poesia 
(  ) Cosplay 
(  ) Dança 
(  ) Desenho  
(  ) Fotografia  
(  ) Música 
(  ) Pintura Digital 
(  ) Diorama Digital 
(  ) Curta-metragem 
 

Declaro, para os devidos fins, que esta obra é de minha autoria e permito a sua                
publicação e utilização, em todo o tipo de material e/ou mídia, destinada à promoção e               
divulgação do evento, não sendo, a Comissão Organizadora do FESTACE 2019, obrigada            
a pagar-me qualquer remuneração. Li e aceito o Regulamento do Festival de Arte e Cultura               
dos Estudantes – FESTACE 2019. 
 

Cidade: ____________________, ______ de ________________ de 2019. 
 
 
 

 
 

 
Assinatura Autor(a)  

 



 

 
Anexo IV 

 
FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DOS ESTUDANTES - FESTACE/2019 

FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 

RECURSO contra resultado classificatório de pré-seleção de apresentações no         
FESTACE/2019, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de           
Mato Grosso do Sul – Campus Dourados. 
Eu, ___________________________________________________________________ , 
portador(a) do RG n.º _____________________, inscrito(a) no CPF sob o          
n.º_______________________, candidato(a) ao FESTACE/2019, inscrito(a) na      
Modalidade: ____________________________________________________________
conforme o Regulamento do Festival de Arte e Cultura dos estudantes - FESTACE/2019,             
venho, por meio deste, interpor RECURSO junto à Comissão de Organizadora do Evento             
em face ao resultado divulgado, tendo por objeto de contestação a (s) seguinte (s) decisão               
(ões): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Os argumentos com os quais contesto a(s) referida(s) decisão(ões) são: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Cidade: ____________________, ______ de ________________ de 2019. 

 
 

Assinatura Candidato(a) 
 

 
Assinatura do pai/mãe ou responsável 

(menores de 18 anos de idade)  

 



 

 
Anexo V 

 
FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DOS ESTUDANTES - FESTACE/2019 

 FORMULÁRIO PARA A PARTICIPAÇÃO EM CONTO 
 

CPF:  __________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cidade: ____________________, ______ de ________________ de 2019. 

 

Assinatura do pai/mãe ou responsável 
(menores de 18 anos de idade) 

 
 



 

 
Anexo VI 

 
FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DOS ESTUDANTES - FESTACE/2019 

FORMULÁRIO PARA A PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE 
BATALHA DE POESIA 

 
CPF:  _____________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cidade: ____________________, ______ de ________________ de 2019. 

 

Assinatura do pai/mãe ou responsável 
(menores de 18 anos de idade) 

 



 

 
Anexo VII 

 
FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DOS ESTUDANTES - FESTACE/2019 

 FORMULÁRIO PARA A PARTICIPAÇÃO EM COSPLAY 
 

CPF:  __________________________________ 
 
Descrição do Cosplay (Quem é o personagem e por qual motivo foi escolhido). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMAGEM DO PARTICIPANTE CARACTERIZADO  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade: ____________________, ______ de ________________ de 2019. 
 

 
Assinatura do pai/mãe ou responsável 

(menores de 18 anos de idade) 
 

 
 
 

 



 

 
Anexo VIII 

 
FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DOS ESTUDANTES - FESTACE/2019 

EQUIPAMENTO DE SOM DISPONIBILIZADO PELA ORGANIZAÇÃO 
 

O EQUIPAMENTO QT
D 

Bateria Acústica (instrumento musical) 
Descrição: Bumbo com pele nova ou seminova de 22" x 14", tom com pele nova ou                
seminova de 12" x 8", tom com pele nova ou seminova de 13" x 9", surdo com pele                  
nova ou seminova de 16" x 15", caixa com pele nova ou seminova de 14" x 5". 

01 

Kit de microfones para bateria acústica. 
Descrição: 1 (um) microfone para bumbo e 3 (três) microfones para tons. 1 (um) 
microfone para bumbo. Suportes para fixação de todos os microfones na bateria. 

01 

Microfone de mão com fio. 
Descrição: Microfone profissional dinâmico cardióide; resposta em frequência de 
40Hz 
– 16KHz; impedância de saída 350 Ohms; conector de saída XLR macho. 

02 

Microfone de mão sem fio. 
Descrição: composto de transmissor e cápsula de microfone supercardióide, com          
alimentação por meio de baterias AA, chave de liga/desliga, LED indicador de            
ligado/desligado, display LCD (trazendo informações mínimas como nível de bateria          
e frequência utilizada) construído em metal e com possibilidade de troca de cartucho             
de microfone; deve trazer sistema de sincronismo automático via infravermelho. 

02 

Central receptora de microfones sem fio UHF. 
Descrição: Central receptora de microfones sem fio UHF de dois canais, com seleção             
automática de frequência, com memória para Grupos de frequência e antenas com            
possibilidade de montagem remota; possibilidade de troca de frequência de operação           
para se evitar interferência RF; distância de operação sob condições normais de no             
mínimo 120m; frequência de resposta de 40-18000Hz; distorção do sistema (THD) de            
no máximo 0,5%; equalizador, controle de supressão de ruído (squelch tone key) e             
circuito de supressão de ruído (noise squelch circuitry) embutidos; chassis fabricado           
em metal, com dimensões compatíveis com Rack padrão 19”; displays LCD com            
informações básicas, como frequência utilizada, nível de sinal (RF meters) e nível de             
áudio; compatível com sistema de automação Crestron; compatível com sincronismo          
de transmissor via infravermelho. 

01 

 
 

 



 

Mesa de som digital. 
Descrição: com pelo menos 32 (trinta e dois) canais de entrada analógicos padrão             
XLR (fêmea), permitindo conexão tipo mic ou line, balanceada ou desbalanceada, em            
qualquer canal, com identificação automática. Pelo menos 16 (dezesseis) saídas          
analógicas Capacidade de armazenamento e recuperação total das cenas de mesa, com 
fader motorizado. 

01 

Monitores de palco. 
Descrição: contendo cada: 2 (dois) alto falantes de 12” [com mínimo de 2 (duas) vias 
independentes]. 

04 

Caixa acústica tipo array. 
Descrição: com pelo menos 7 (sete) falantes de, ao menos, 2” de Diâmetro; potência              
sonora RMS de no mínimo 175W; impedância nominal de 8Ω; deve operar, pelo             
menos, entre 120Hz e 16kHz (faixa de 10dB de atenuação); a dispersão horizontal             
deve ser, no mínimo, de 120º; e a dispersão vertical de, no máximo, 30º; nível de                
pressão sonora no pico de no mínimo 110dB SPL, a 1m; tanto o corpo quanto a tela                 
frontal devem ser de alumínio; deve possuir furação adequada para fixação de suporte             
de teto ou parede. 

08 

Amplificador para guitarra. 
Descrição: com 2 (dois) falantes de 
12”. 

01 

Amplificador de contrabaixo. 
Descrição: com um alto falante de 
15”. 

01 

Pedestal tripé tipo girafa para microfone. 
Descrição: material: base de ferro fundido na cor preta; haste regulável em 2 (dois)              
estágios para altura e posição do microfone; altura mínima aproximada: 1 (um) metro;             
altura máxima após aberto 1,90 aproximadamente. 

01 

Amplificador para teclado. 
Descrição: com 2 (dois) falantes de 12”). 

01 

 
 
 

 


