
 

EDITAL 

FESTIVAL DE TALENTOS – CONEXÃO 2018 

Regulamento nº 6, de 12 de setembro de 2018. 

 

A FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA – FAMETRO torna público aos 

interessados que estão abertas as inscrições para o II Festival de Talentos que será realizado dia 

26 de outubro às 17h30 na Conexão Fametro 2018. 

 

1. MODALIDADES 

1.1 O II Festival de Talentos Fametro terá como modalidades: 

 Dança (solo ou grupo) 

 Música (banda ou solo) 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1. As inscrições serão realizadas através do envio de vídeo para o e-mail      

conexao@fametro.com.br.  

2.2 Cada apresentação poderá conter até seis (6) componentes. 

 

2.3 É permitida a participação de alunos devidamente matriculados em qualquer curso 

de Graduação e Pós-graduação da Fametro, além de funcionários da IES. 

 

2.4 É de responsabilidade de cada candidato trazer seu instrumento.  

 

3. SELEÇÃO 

3.1 Os inscritos deverão enviar um  vídeo, até o dia 28 de setembro, de no máximo um 

(1) minuto para o e-mail conexao@fametro.com.br. Os candidatos deverão enviar junto 

com o vídeo, até 2 (duas) músicas (de no máximo 4 minutos cada), que irão apresentar 

no dia do evento para análise da Comissão. 

3.2 Se o vídeo for aprovado pela comissão organizadora da Conexão Fametro, os 

participantes deverão estar inscritos no evento para que sua participação seja validada. 

3.3 A seleção é baseada em apresentações de caráter lícito. Serão selecionados 10 

candidatos. 

 

4. RESULTADO 

A divulgação do resultado dos candidatos avaliados e aprovados será dia 10 de outubro 

no blog da Conexão Fametro, no site e nas redes sociais da Fametro. 
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5. APRESENTAÇÃO 

As apresentações acontecerão na Arena Principal da Conexão Fametro, no Campus 

Carneiro da Cunha, no dia 26 de outubro. O tempo máximo de cada apresentação é de 

até 10 (dez) minutos. 

 

Cronograma 

17h30 – Apresentação 

 

1 – 18h – primeiro (a) candidato (a) 

2 – 18h10 – segundo (a) candidato (a) 

3 – 18h20 – terceiro (a) candidato (a) 

4 – 18h30 – quarto (a) candidato (a) 

5 – 18h40 – quinto (a) candidato (a) 

6 – 18h50 – sexto (a) candidato (a) 

7 – 19h – sétimo (a) candidato (a) 

8 – 19h10 – oitavo (a) candidato (a) 

9 – 19h20 – nono (a) candidato (a) 

10 – 19h30 – décimo (a) candidato (a) 

 

Encerramento – Grupo de Dança Fametro. 

 

6. PREMIAÇÃO 

Teremos como premiação para os ganhadores do primeiro lugar: 

1 (um) troféu; 

Até 6 (seis) vouchers de mensalidade na Academia Fametro. (1 mês de academia para 

cada participante); 

1 (um) kit Fametro. 

 

Teremos como premiação para os ganhadores do segundo lugar: 

1 (um) troféu;  

1 (um) kit Fametro. 

 

7. CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora CONEXÃO FAMETRO 

2018: INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE. 

CRONOGRAMA 

  Data inicial Data final 

Inscrições  17/09  28/09 

Envio de material  17/09  28/09 

Resultado   10/10  10/10 


