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Regulamento do CCHShow de Talentos 

 

1) Justificativa: 

A demonstração, sempre que eventos são desenvolvidos na instituição, de 
múltiplos talentos de muitos alunos e de servidores justifica a viabilização de um espaço 
para que estimule cada vez mais os nossos alunos e servidores oferecendo a eles uma 
oportunidade de valorização dos talentos artísticos de cada um, a partir de 
apresentações no palco do CCHShow de Talentos. Nesse sentido, o presente projeto 
representa um esforço no sentido de: 

 Valorizar os talentos da comunidade escolar; 
 Proporcionar uma integração entre o alunos e servidores, através de atividades 

artísticas e culturais; 
 Incentivar os jovens através de uma competição saudável, estimulando-os ao 

desenvolvimento de suas aptidões artísticas; 
 Ofertar aos artistas da comunidade escolar a oportunidade para o 

desenvolvimento do seu talento; 
 Utilizar a música e a arte como instrumentos de promoção social. 

2) Objetivo: 

Incentivar a comunidade escolar a participar de atividades de palco onde possa 
apresentar ao público o seu talento nas diversas aptidões e habilidades como: música, 
dança, dublagem, humor entre outras. 

3) Regulamento 

a) Quanto à participação: 

 A participação é somente aberta para alunos e servidores (efetivos e/ou 
terceirizados) do Instituto Federal de Sergipe Campus Itabaiana. 

 A participação pode ser individual ou em grupo; 
 O grupo poderá ser formado por alunos, servidores (efetivos e/ou terceirizados) 

e convidados externos (familiares, amigos, etc), em no máximo 50% de 
convidados externos, desde que justificada a participação. 

 Para participar o(s) candidato(s) deve(m) observar atentamente os prazos e as 
regras estipuladas. 

 Os interessados em participar do CCHShow de Talentos deverão ler este 
Regulamento, disponível no website www.ifs.edu.br, e aceitar as condições, 
declarando que todas as informações prestadas são verdadeiras. 

b) Quanto às inscrições: 

 Não haverá taxa de inscrição; 

http://www.ifs.edu.br/


 Cada candidato poderá se apresentar em apenas uma categoria (ver item 3f.1); 
 O número de inscritos é limitado às 07 (sete) primeiras inscrições em cada 

categoria; 
 Deve-se preencher a ficha de inscrição, no SISPUBLI (publicações.ifs.edu.br), com 

seus dados pessoais até 09 de dezembro de 2018. 

c) Quanto à apresentação: 

 As apresentações terão início impreterivelmente às 08h00min. 
 O CCHShow de Talentos ocorrerá nas dependências do Instituto Federal de 

Sergipe Campus Itabaiana, durante a I Semana Acadêmica, os candidatos 
poderão convidar seus colegas, amigos e familiares, a estarem presentes e 
prestigiando as apresentações; 

 A ordem das apresentações será definida por sorteio no dia 10 de dezembro de 
2018. Todos os participantes envolvidos serão comunicados através de e-mail a 
respeito da ordem das apresentações. 

 A apresentação terá um tempo de no máximo 08 minutos e toda e qualquer 
produção para viabilizar a apresentação artística é de total responsabilidade do 
candidato. Quem extrapolar o tempo máximo será desclassificado. 

 No dia das apresentações os participantes deverão se apresentar no local do 
predeterminado com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do início das 
apresentações, salvo em circunstância cuja ação de forças maiores o impeça, 
nesses casos caberá à Comissão Organizadora julgar a justificativa do 
participante para permitir sua apresentação em ordem diversa à previamente 
definida única e exclusivamente pela Comissão Organizadora. 

d) Quanto à classificação: 

 Compete à Comissão Julgadora, o julgamento das apresentações de cada 
categoria e subsequente atribuição de notas que podem variar de 07 (sete) a 10 
(dez); 

 O(A) candidato(a) que obtiver maior pontuação, somadas as notas atribuídas 
pelos integrantes da comissão julgadora, será considerado(a) o(a) vencedor(a); 

 A Comissão Julgadora terá autonomia no julgamento e suas decisões terão 
caráter irrevogável, não cabendo qualquer recurso por parte do(a) participante. 

e) Quanto à desclassificação: 

 Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que praticar atos que importem em 
desrespeito ao público e aos participantes do evento, como também 
envolvimento com brigas, conflitos, agressões físicas ou verbais; 

 Não podem participar deste CCHShow de Talentos qualquer pessoa ou servidor 
que componha a Comissão Organizadora, que esteja, direta ou indiretamente, 
envolvida na realização e apuração deste CCHShow de Talentos, quer seja aluno, 
quer seja ex-servidor do Instituto Federal de Sergipe Campus Itabaiana ou 
prestador de serviços (terceiros) ao mesmo. 

 Nos casos de apresentação de show musical, todas as letras inscritas passarão 
por uma avaliação da Comissão Organizadora, podendo ocorrer a 



desclassificação automática em caso de utilização de palavras de baixo calão, ou 
uso de termos inadequados. 

f) Quanto ao critério de avaliação dos jurados: 

f.1) Categorias: 

CATEGORIAS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Melhor Imitação ou Dublagem 
(cover, humor) 

Reação do público, caracterização, dança, 
sincronia, interpretação, figurino e interpretação. 

Melhor Cantor(a) ou Grupo 
Musical 

Desenvoltura em palco, ritmo, interpretação, 
performance e reação do público. 

Melhor Paródia ou Poesia Interpretação, reação do público e desenvoltura. 

Melhor Desenho ou Pintura 
Criatividade; originalidade; comunicabilidade; 

qualidade. 

f.2) Critérios Gerais de Avaliação: 

 Resposta do público (capacidade de atrair o público, chamar atenção); 
 Presença de palco (elegância, figurino, confiança, desenvoltura); 
 Originalidade (criatividade, engenhosidade, diferente das demais); 
 Técnica (nível de dificuldade); 
 Conteúdo (traz mensagens positivas); 
 Pontualidade (desconto de pontos caso atrase). 

f.3) Critérios para a categoria Melhor Cantor ou Grupo Musical e Melhor Imitação ou 
Dublagem: 

 Para o(s) participante(s) que optar(em) por realizar a apresentação de um show 
de dança, deverá informar também: nome da música/coreografia, nome do 
autor/coreógrafo (se houver), cópia da letra, nome do(s) intérprete(s), tempo 
exato da música/coreografia e, se for executado em grupo, deverá indicar 
também o nome dos integrantes. 

 O participante inscrito declara estar ciente de que deverá se responsabilizar total 
e exclusivamente pela sua apresentação, tanto no quesito técnico quanto ao 
material utilizado, incluindo músicas, cenários, figurinos, maquiagem, 
instrumentos, etc. 

 A música inscrita deverá ter duração máxima de 07 (sete) minutos, entendendo-
se este período desde o momento em que iniciar a introdução até o efetivo 
término da melodia. 

f.4) Critérios para a categoria Melhor Paródia ou Poesia: 

 Para efeito deste CCHShow de Talentos, só poderão ser parodiadas músicas 
nacionais. 

 São terminantemente proibidas letras com teor pornográfico, discriminatório e 
preconceituoso, assim como a utilização de termos depreciativos e palavrões. 



 As paródias ou poesias inscritas devem ser originais e inéditas, podendo abordar 
temas diversos. 

 O(A) autor(a) só poderá concorrer com uma única paródia ou poesia. 

f.5) Critérios para a categoria Melhor Desenho ou Pintura: 

 O desenho ou a pintura deverá ser feito(a) em única folha de papel tamanho A3 
até A1, identificados em seu verso com nome do(a) candidato(a); 

 Cabe ao participante todos os custos dos materiais utilizados para confecção do 
desenho; 

 Para participar da competição, os desenhos ou as pinturas deverão ser 
elaborados(as) com técnica livre e MANUAL e não poderá ser emoldurado(a); 

 O desenho ou a pintura deverá ser individualmente produzido pelo(a) 
participante sem o auxílio de terceiros; 

 Os desenhos ou as pinturas NÃO PODEM SER DE CARÁTER COMERCIAL OU 
INSTITUCIONAL com finalidade publicitária ou de promoção a pessoas físicas, 
jurídicas, organizações ou clubes; 

 Os desenhos ou as pinturas deverão ser inéditos(as), sem a representação de 
estereótipos (cópia ou modelo pronto); 

 As etapas de produção do desenho ou da pintura devem ser acompanhadas por 
qualquer membro da Comissão Organizadora no dia do evento no horário das 
8:00 às 11:00 h; 

 Caberá à comissão organizadora e à comissão julgadora definir trabalhos não 
apropriados para a competição; 

 Os materiais utilizados na produção do desenho ou da pintura deverão ser 
apresentados até às 8:00 h do dia 12 de dezembro de 2018. 

g) Quanto à premiação: 

 Serão premiados (com medalhas) os 3 primeiros colocados de cada categoria 
(ver item 3f.1). 

 O resultado do CCHShow de Talentos será divulgado no dia 12 de dezembro de 
2018 e os prêmios serão entregues no mesmo dia; 

 O resultado do Concurso será anunciado no website oficial e nos demais meios 
de comunicação usados pelo Instituto Federal de Sergipe campus Itabaiana. 

4) Disposições Gerais: 

A simples inscrição no concurso representa a aceitação do participante das 
normas contidas neste regulamento, e fica resguardado pelo mesmo; 

Qualquer item não previsto ou omisso neste regulamento será decidido pela 
Comissão Organizadora do CCHShow de Talentos em articulação, quando necessário, 
com a Direção Geral do Instituto Federal de Sergipe Campus Itabaiana. 

Em caso de desistência o inscrito deverá comunicar à comissão organizadora do 
CCHShow de Talentos, até o dia 11 de dezembro de 2018. 




