
 

 

EDITAL 

FESTIVAL DE TALENTOS  

CONEXÃO UNIFAMETRO 2020 

Regulamento nº 3, de 07 de outubro 2020. 

 

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

abertas as inscrições para o 4º FESTIVAL DE TALENTOS que será realizado dia 13 de novembro, 

às 18h, na Conexão Unifametro 2020. 

 

1. Objetivo  

O concurso visa promover a integração dos estudantes e membros da IES, incentivando a 

cultura e expressão artística dos mesmos. 

Dia: 13 de novembro de 2020 | Local: Campus Carneiro da Cunha – Fortaleza/CE. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1. Podem participar alunos regularmente matriculados em qualquer curso de 
Graduação ou Pós-graduação da Unifametro, bem como colaboradores e professores 
da instituição. 

 
1.2. Poderão ser inscritas no concurso apresentações de canto (banda, dupla ou solo). As 

inscrições serão realizadas através do envio de vídeo para o e-mail      
conexao@unifametro.edu.br no período de 07 a 23 de outubro, para serem analisadas 
e selecionadas pela comissão técnica da organização do evento. 

 
1.3. Cada apresentação poderá conter até quatro (4) componentes. 
 
1.4. A lista de selecionados será divulgada dia 30 de outubro no site e redes sociais da 

Unifametro. 

 

1.5. É de responsabilidade de cada candidato trazer seu instrumento e demais materiais a 

serem utilizados em sua apresentação.  

 

2. Seleção 

2.1 Os inscritos deverão enviar um vídeo de no máximo um (1) minuto. Deverão ser 

enviadas também até 2 músicas (de no máximo 4 minutos cada), que pretendam 

apresentar no dia do evento, para análise da Comissão Organizadora da Conexão 

Unifametro 2020. 
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2.2 A seleção será baseada em apresentações de caráter lícito. Serão selecionados 8 

candidatos. 

3. Infraestrutura 

A organização do evento disponibilizará estrutura de palco, som e iluminação para as 

apresentações, além de garantir que sejam cumpridas as recomendações dos órgãos de 

saúde com a finalidade de prevenir a disseminação da Covid-19.  

4. Regras gerais  

4.1. Em caso de atraso de candidato, ele deverá ser imediatamente desclassificado.  

4.2. Será desclassificado o candidato que descumprir as normas de segurança. 

 

5. Apresentação 

 

As apresentações acontecerão no palco da Conexão Unifametro 2020, no Campus 

Carneiro da Cunha, no dia 13 de novembro. O tempo máximo de cada apresentação é de 

até 10 (dez) minutos. 

 

 

6. Premiação 

 

1º lugar: troféu, 01 Alexa (assistente virtual), assinatura Amazon Prime (1 ano), 02 meses 
de Academia Unifametro e kit Unifametro*,  

 
2º lugar: troféu, assinatura Amazon Prime (1 ano), 01 mês de academia Unifametro e kit 

Unifametro*, 
 
3º lugar: troféu, kit Unifametro*. 

         
* Em caso de dupla ou grupo, o prêmio é individual, sendo um para cada participante, com 

exceção do troféu. 

 

7. Considerações finais 

7.1 A decisão do júri é incontestável e quaisquer problemas e dúvidas que surgirem 

durante o concurso serão decididos pela organização da Conexão Unifametro 2020. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

CONEXÃO UNIFAMETRO 2020 


