
REGULAMENTO DO SHOW DE TALENTOS  

 

O objetivo da etapa da competição do Show de Talentos é utilizar a música e a arte como 

instrumentos de promoção social e integração, bem como oportunizar o despertamento de 

talentos e habilidades pessoais entre os acadêmicos, funcionários e professores, e ainda 

promover sua interação, senso de amizade, colaboração e companheirismo.  

PARTICIPAÇÃO  

1. Podem participar do Show de Talentos até 10 (dez) membros e 1 (um) das equipes inscritas 

no SHOW DE TALENTOS;  

2. As bandas de música e os grupos de teatro (salvo duplas e cantores solo) devem indicar um 

nome artístico;  

3. 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;  

4. A organização do evento irá disponibilizar o equipamento de som básico para apresentação 

ao vivo, caso passe para próxima etapa;  

5. As equipes inscritas se responsabilizarão totalmente por suas apresentações, tanto no 

quesito técnico quanto material, incluindo músicas, cenários, figurinos, maquiagem, 

instrumentos, etc;  

6. 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;  

7. As apresentações terão duração máxima de 02 minutos, com tolerância de 1 minutos para a 

organização do palco e equipamentos;  

8. A ordem das apresentações será estabelecida por sorteio que será realizado pelo 

responsável da prova, do início do Show de Talentos e para tanto, será necessária a presença e 

cada líder e equipe;  

9. 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;  

10. 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; 

 

MECÂNICA DA AÇÃO 

 

Mecânica: 



 

Primeira fase -> Todos os inscritos - Peneira 

Quem decidir participar deverá mostrar o seu talento em até 1 minuto e 30 segundos e poderá 

dispor de mais 30 segundos, caso os jurados decidam que é necessário avaliar melhor. 

É dever do candidato garantir a montagem da sua apresentação em, no máximo, 5 minutos. 

Os candidatos receberão notas e as melhores notas permanecem na competição. Será 

selecionado para a próxima fase um número pequeno, que seja par e correspondente a 

aproximadamente ⅓ do número total. Ou seja: se tivermos 18 participantes, serão 
selecionados 6 candidatos para a próxima fase. 

Segunda fase -> Eliminatória 

Aqui teremos uma peneira um pouco menor que a anterior, dessa vez vamos eliminar dois 

participante e deixar, segundo nosso exemplo acima, apenas 4 talentos na jogada. 

Os candidatos terão o mesmo tempo para explorar e mostrar seus talentos e ao fim da sua 

apresentação são avaliados pelos jurados, que mantém as notas em segredo, até a reunião 

final, onde descobrem, através da média das suas notas, que deixará a competição. 

Terceira fase - Semifinal 

Nesta etapa nossos participantes vão ter 2 minutos para mostrar seu talento e receberão 

notas, como nas fases anteriores. Nesta fase será eliminado um participante. 

Quarta fase - Final 

Aqui os 3 candidatos restantes vão disputar e teremos o grande resultado. O vencedor poderá 

mostrar seu talento como forma de comemoração e dessa vez ele terá tempo livre para isso. A 

entrega simbólica do prêmio também acontecerá neste momento e todos os participantes 

deverão estar presentes. 

 

 

MODALIDADES A SEREM APRESENTADAS 

 As equipes podem se apresentar nas diferentes modalidades artísticas profissionais, 

semiprofissionais ou amadores, como: 

• Bandas de música  

• Cantores solo  

• Duplas  

• Instrumentistas  

• Grupos de teatro  

• Mímicos  

• Ilusionistas  



• Stand-up comedy  

• Esquetes  

• Paródias  

• Poesias  

• Dança  

• Balet  

• Sapateado  

• Cover ou dublagem  

• Demais artes. 

 

A 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 docente e 

administrativo do Grau Técnico e mais um convidado (quando houver), não integrantes das 

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

conforme os critérios abaixo: 

• Técnica 

• Desenvoltura 

• Presença de palco. 


