
REGULAMENTO DO FESTIVAL DE TALENTO AMADOR – Festivassprom – 2019
2ª edição

 

Art. 1º - Da realização:
A Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte – Assprom, através da 
Comissão  Organizadora  do  Comitê  Participação  Social  e  Protagonismo  Juvenil, 
promoverá  o  II  Festival  de  Talento  Amador  envolvendo  os  adolescentes  e  jovens 
inseridos nos programas da instituição. O evento está previsto para ser realizado no dia 
02 (dois) de agosto de 2019, no CRJ - Centro de Referência da Juventude - conforme 
determinações estabelecidas nesse regulamento. 
 
Art. 2º - Do objeto:
O Festival de Talento Amador da Assprom doravante denominado “Festivassprom”, tem 
por objetivos:
 

I. Promover maior integração entre os membros da instituição
II. Oferecer  opções  de  entretenimento  e  incentivar  manifestações  artísticas  e 

culturais com fins educacionais e formativos;
III. Promover  a  valorização  e  o  reconhecimento  de  qualidades,  habilidades  e 

revelar talentos;
IV. Estimular  e  fomentar  o  interesse  e  o  entusiasmo  pelas  artes  no  contexto 

institucional.
 
Art. 3º - Das modalidades:
As modalidades que fazem parte do Festivassprom serão:

I. Dança;
II. Música;
III. Teatro.

Art. 4º - Das inscrições
I. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 06 de maio de 2019 a 07 de  

junho de 2019;
II. Serão disponibilizadas no total 06 (seis) inscrições para cada categoria, sendo o 

total de 18 inscritos;
III. Caso  haja  um  número  de  inscritos  que  exceda  ao  número  de  vagas,  a 

Comissão  Organizadora  do  Evento  selecionará  os  participantes  através  da 
avaliação técnica da apresentação realizada no dia da audição;

IV. Caso não haja inscritos, a comissão organizadora poderá cancelar uma ou mais 
as modalidades do evento;

V. Os grupos e ou artistas selecionados poderão participar do Festivassprom com 
no  máximo  03  (três  modalidades)  e  mínimo  01  (uma)  modalidade.  A 
apresentação deverá ter no máximo 06 (seis) minutos cada, sendo elas: teatro, 

dança e música, podendo também todos os integrantes do grupo participar de 
cada categoria ou parte delas no festival.

VI. Em caso da apresentação que envolva mais participantes como, por exemplo, 
bandas, corais e duplas,  o responsável  por ela deverá efetuar a inscrição e 
relacionar os nomes dos demais participantes na ficha de inscrição;

VII. Para efetuar a inscrição, o interessado deverá preencher a ficha de inscrição do 
Festivassprom  pessoalmente  ou  enviar  por  e-mail: 
festivassprom@assprom.org.br;

VIII. Para validar a inscrição é preciso prestar todas as informações solicitadas no na 
ficha de inscrição incluindo a autorização do responsável e cópia da carteira de 
identidade.  Cada  grupo  ou  artista  deverá  registrar  na  ficha  de  inscrição  as 
seguintes informações: 

a. Dados  pessoais,  dados  escolares  e  dados  da  contratante  na  qual 
presta serviço;

b. Modalidade de inscrição: dança, canto e teatro;
c. Tipo de apresentação: individual ou grupo;
d. Caso o inscrito se interessar por participar de mais de uma categoria, 

deverá preencher uma ficha de inscrição para cada modalidade.
IX. Cada inscrito receberá um comprovante de inscrição, um informativo e uma cópia do 
regulamento no ato da inscrição; 
XI. A organização do evento se detém o direito exclusivo para divulgação de qualquer 
tipo de imagem, de som e de texto, captados através de quaisquer meios ou qualquer 
tipo de mídia, coletado ao longo de todo desenvolvimento e duração do Festivassprom, 
bem como a execução, sem fins comerciais, sejam em locais públicos ou privados, por 
tempo indeterminado.

 
Art. 5º – Das condições de participação

I. Para  participar  do  Festivassprom é  preciso  que  o  adolescente/jovem esteja 
inserido em um dos programas da instituição e ativo até o dia 30/09/2018, salvo 
aqueles que fazem parte do grupo da apresentação do inscrito; 

II. Para  participar  é  preciso  que  o  inscrito  providencie  todos  os  materiais 
necessários  à  sua  apresentação  como,  por  exemplo,  figurino,  cenário, 
instrumentos  musicais,  arquivos  de  som (pendrive).  A Assprom auxiliará  os 
candidatos com o espaço físico, as caixas de som, iluminação convencional e 
pessoas que auxiliaram o evento;

III. Será realizada uma audição individual e de caráter eliminatório, prevista para 
acontecer no dia 18/06/2019, 3ª feira, em dois horários, (9h e 14h). Sobre esse 
momento é importante destacar que:

a. A participação  obrigatória  de  todos  os  inscritos  servirá  como  uma 
entrevista de aptidão;

b. Nessa  reunião  será  feita  a  leitura  desse  regulamento  para 
esclarecimentos e acertos de detalhes técnicos quanto a apresentação;

c. Nesse dia é importante que o candidato já saiba o que vai apresentar e 
leve a música que irá cantar e/ou dançar e, no caso do teatro, uma 
cópia da esquete/monólogo com a temática da apresentação teatral;

d. Caso  a  apresentação  seja  em  grupo  é  interessante  que  os 
componentes estejam presentes nessa data;
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e. Se o número de inscrito for superior ao número de vaga, a audição 
servirá como uma seleção para definição dos participantes;

IV. A participação no Festival implica no pleno conhecimento e na aceitação desse 
regulamento.

V. As apresentações não poderão sugerir decoro público, nem mesmo figurinos 
impertinentes para a ocasião.

 
Art. 6º - Do júri
I.  A banca julgadora será composta por: convidados com conhecimento técnicos nas 
áreas  das  categorias  a  serem  apresentadas;  representante(s)  da  instituição  e 
representante(s) de movimentos juvenis, que examinarão as apresentações e analisarão 
os seguintes itens:
a) Originalidade;
b) Qualidade técnica;
c) Tempo – Organização;
d) Presença de Palco;
 
Art. 7º - Das apresentações
I. O intervalo entre as apresentações não poderá exceder a 5 minutos (contados para a 
montagem de equipamentos, afinação de instrumentos e preparação geral).
 
Art. 8º - Do tempo de duração das apresentações
I.  As apresentações não podem exceder a  6 minutos,  sujeito a desclassificação do 
festival.
 
Art. 9º - Da ordem das apresentações
I. As ordens das apresentações obedecerão ao cronograma organizado no ensaio geral;
II. Estão previstas para o início do evento a partir das 14 horas e com término às 17  
horas.
 
Art. 10º - Da Premiação

I. Todos os participantes receberão um certificado de participação no evento;
II. Os primeiros lugares de cada categoria (1º do canto, 1ª da dança e 1ª do 

teatro) serão premiados com medalhas de campeão;
III. Os primeiros lugares poderão se apresentar na 5ª edição do Festival de 

Talentos Amadores FECTIPA/MG, no dia 17 e 18 de setembro de 2019, 
tendo como local SESC Palladium (Grande teatro e foyer Rio de Janeiro). 
Nessa participação os candidatos concorrem a bolsas de estudo na sua 
categoria.

 
Art. 11º - Da autorização de uso de imagem
I.  Todos (as)  os (as)  participantes automaticamente  autorizam, desde já e de pleno 
direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, o uso gratuito e livre de 
qualquer ônus ou encargo de seu nome, sua imagem e sua voz em meios digitais ou 
impressos, bem como em cartazes, em qualquer tipo de mídia. A autorização descrita 
nesta cláusula não possui caráter de exclusividade e não significa, implica ou resulta em 
qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento.
 

Art. 12º – Disposições gerais
I. Ao se inscrever para participar do Festival, nos termos deste Regulamento, os (as) 
participantes  automaticamente  reconhecem  e  aceitam  expressamente  as  normas 
estabelecidas pela Comissão Organizadora do Festivassprom.
II. Ao aceitar os termos desse regulamento, o (a) participante declara a originalidade e a  
titularidade  da  obra  por  ele  (a)  apresentada,  bem  como,  sua  prévia  e  integral 
concordância  às  normas  ora  descritas  neste  documento,  valendo  como  Termo  de 
Adesão; 
III. Cumprir rigorosamente todas as determinações deste regulamento; 
IV.  Quaisquer  dúvidas,  divergências  ou  situações  não  previstas  neste  Regulamento 
serão decididas por meio de análise da Comissão Organizadora;
V. Em caso de dúvidas a respeito do Festivassprom, o(a) participante poderá entrar em 
contato com o Comissão Organizadora do evento, através do e-mail do evento.
 

Belo Horizonte, 06 de maio de 2019.
                    

         ______________________________________________________________

                Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte – Assprom

Rosânia Alves Teles - Superintendente de Educação para o Trabalho – SET 

Daniele Azevedo Dias Costa - Assessora Técnica da SET.

Denize  Márcia  Meireles  Gomes  –  Coordenação  DACOM  –  Divisão  de  Atividades 
Complementares

Adriana Inácio dos Santos - Comissão organização do evento

Daniela Moreira Dias - Comissão organização do evento

Jéssica Macedo Santos - Comissão organização do evento

Tamiris Adriana Amarante Gonçalves - Comissão organização do evento


