EDITAL NCA 002/2018 - SELEÇÃO DE ARTISTAS E/OU GRUPOS
PARA O II TALENTOS NO CAMPUS
O reitor do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita), no uso das
atribuições estatutárias e regimentais, torna público que será realizado, nesta
instituição, em local, datas e horários a serem especificados a seguir, o II
Telentos no Campus.

1.

APRESENTAÇÃO

O II Talentos no Campus pretende promover, através de um concurso, iniciativas
artístico-culturais diversas. Aqui compreendem-se manifestações em áreas como
a música, as artes cênicas e dança. O intuito é estimular as práticas nestas áreas,
na comunidade acadêmica e na comunidade em geral.
2. INSCRIÇÕES
2.1.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, através do
preenchimento de formulário online, disponível no link:

https://goo.gl/forms/YYYSSll3O33LeyHm1
2.2.
2.3.
a)
b)

c)

d)

e)

As inscrições poderão ser feitas no período entre 11 de maio de 2018 e 20
de junho de 2018.
São requisitos para inscrição:
Não possuir nenhum vínculo profissional na área artístico-cultural
apresentada durante o II Talentos no Campus;
Serão considerados vínculos profissionais os casos em que o inscrito
desenvolver atividade remunerada regular na área na qual ele esteja
concorrendo no II Talentos no Campus;
Ter disponibilidade para participação de um ou mais encontros prévios
ao evento, quando será detalhado o formato da apresentação e os
critérios avaliativos;
Disponibilizar, no ato da inscrição, um vídeo (deve estar hospedado no
YouTube), com um trecho ou toda uma apresentação do artista e/ou do
grupo;
Concordar com todos as normas e condições previstas neste edital.

3. PROCESSO SELETIVO

3.1.

O processo seletivo será composto por três etapas:

1ª etapa – Análise dos dados do artista e/ou grupo, afim de verificar-se se este
possui os requisitos para concorrer. Resultado: 22 de junho de 2018, no portal
da Asces-Unita (www.asces.edu.br).
2ª etapa – A avaliação da apresentação ocorrerá nos dias 03 (artes cênicas), 04
(dança) e 05 (música) de julho de 2018, das 14h às 17h. Os inscritos precisam
estar no local com, ao menos, uma hora de antecedência. Cada apresentação
deverá ter, em média, 15 minutos. Resultados: 03, 04 e 05 de julho de 2018.
A análise das apresentações será feita por três jurados, a serem indicados pela
Comissão Organizadora. Cada um deles atribuirá uma nota à apresentação (de 0
a 10). As três notas atribuídas ao artista e/ou grupos serão somadas e, em
seguida, divididas por três, chegando-se a uma média. As duas maiores médias
indicarão os finalistas de cada área.
3ª etapa – A última das etapas do concurso acontecerá no dia 06 de julho de
2018, das 14h às 17h, quando serão realizadas as finais de cada uma das áreas. A
saber: artes cênicas; dança; e música. Os inscritos precisam estar no local com, ao
menos, uma hora de antecedência. Os finalistas deverão desenvolver
apresentações que tenham, em média, 15 minutos. Resultado: 06 de julho de
2018.
A análise das apresentações será feita por três jurados, a serem indicados pela
Comissão Organizadora. Cada um deles atribuirá uma nota à apresentação (de 0
a 10). As três notas atribuídas a cada artista e/ou grupo serão somadas e, em
seguida, divididas por três, chegando-se a uma média. A maior média indicará o
vencedor daquela área.
4.
PREMIAÇÃO
5.1. Todos aqueles que concorrerem na segunda e na terceira etapa receberão
certificados registrando a participação no II Talentos no Campus.
5.2. O primeiro colocado de cada área (artista ou grupo) receberá um valecompras no valor de R$ 200 (duzentos reais), válido para lojas físicas ou sites
dos seguintes seguimentos: livrarias, papelarias, artigos musicais ou artísticos.

5.

DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, no
todo ou em parte, por decisão unilateral do Centro Universitário Tabosa de
Almeida (Asces-Unita), sem que isso implique direitos ou reclamações de
qualquer natureza;

5.2. A supervisão do Núcleo de Cultura e Artes poderá, considerando
eventuais intempéries no presente processo de seleção, alterar o cronograma
de testes e resultados; neste caso, as alterações serão devidamente
informadas através do portal da Asces-Unita;
5.3. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela supervisão do
Núcleo de Cultura e Artes.
Caruaru (PE), 11 de maio de 2018.

Paulo Muniz Lopes
Reitor do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)

