
 

EDITAL 

CONCURSO NO RITMO 

CONEXÃO UNIFAMETRO 2022 

Regulamento nº 1, de 05 de outubro de 2022 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO – UNIFAMETRO torna público aos interessados que estão 

abertas as inscrições para o 1º CONCURSO NO RITMO, que será realizado no dia 11 de 

novembro, dentro da programação da Conexão Unifametro 2022. 

1. Objetivo 

O concurso visa promover a integração dos estudantes, professores, colaboradores e 

visitantes da Unifametro, incentivando a cultura, arte e expressão corporal, especificamente 

pelas técnicas de dança. 

Dia: 11 de novembro de 2022 | Local: Campus Carneiro da Cunha – Fortaleza/CE. 

2. Inscrições 

2.1 Podem participar alunos regularmente matriculados em qualquer curso de graduação 

ou pós-graduação da Unifametro, bem como público externo e colaboradores e 

professores da instituição. Além disso, precisam se inscrever na Conexão 2022; 

 

2.2 Para se inscrever no 1º CONCURSO NO RITMO, o participante deve preencher o 

formulário encontrado no link unifametro.edu.br/noritmo; 

 

2.3 Poderão ser inscritas apresentações de dança (solo, dupla ou grupo). Cada apresentação 

poderá conter até 6 (seis) membros;  

 

2.4 As inscrições podem ser realizadas entre os dias 11 e 20 de outubro de 2022. 

 

 

3. Seleção 

3.1 Os inscritos (solo, dupla ou grupo) deverão enviar um vídeo, de no máximo 2 (dois) 

minutos, dançando. Além disso, deverá ser enviada também uma descrição da 

performance que pretendem apresentar no concurso, para análise da Comissão 

Organizadora do evento; 

 



 

3.2 A seleção será baseada em apresentações de caráter lícito. Serão selecionados 8 inscritos 

(solo, dupla ou grupo). 

 

4. Apresentação 

4.1 As apresentações serão realizadas no dia 11 de novembro, no período da noite, dentro 

da programação da Conexão 2022, no campus Carneiro da Cunha. Em caso de atraso, o 

candidato será desclassificado (solo, dupla ou grupo); 

4.2 Será disponibilizado estrutura de palco, som e iluminação para as apresentações. É de 

responsabilidade dos inscritos trazerem demais materiais a serem utilizados na 

apresentação; 

4.3 O tempo máximo de cada apresentação é de 10 (dez) minutos.  

 

 

5. Critérios de avaliação 

5.1 A comissão julgadora será composta por um mínimo de 3 (três) avaliadores; 

5.2 A avaliação será feita mediante os critérios de: coreografia, sincronia, técnica, 

desempenho e criatividade; 

5.3 O resultado final será designado em função da soma dos resultados dos jurados. 

 

6. Certificação 

Todos os inscritos selecionados que realizarem a apresentação receberão certificado de 

participação no concurso. 

7. Premiação 

1º lugar: valor de R$ 500,00 no cartão Liber Multi. 

*O prêmio não é individual, em caso de dupla ou grupo, o valor permanece o mesmo. Deverá 

ser identificado na inscrição o integrante que será o representante financeiro, para receber 

o prêmio. 

 

8. Considerações finais  

A decisão do júri é incontestável. Quaisquer problemas ou dúvidas que surgirem durante o 

concurso serão decididos pela organização da Conexão Unifametro 2022. 

COMISSÃO ORGANIZADORA - CONEXÃO UNIFAMETRO 2022 


