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1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 A “MOSTRA DE TALENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE” é um           
evento promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em parceria com o Centro de              
Artes da UFF, durante o evento da Semana do Servidor UFF em 2019. 

1.2 O evento tem como objetivo geral valorizar os talentos e as diferentes manifestações da               
cultura dos servidores da UFF. 

1.3 A temática para a apresentação é de caráter livre, porém é vedado conteúdo              
discriminatório e/ou ofensivo. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições devem ser realizadas por e-mail, colocando no assunto “inscrição na             
mostra de talentos” e enviando a ficha de inscrição disponível no Anexo I para o endereço                
semanadoservidor.progepe@id.uff.br, juntamente com os documentos solicitados no item        
2.5, a partir do dia 16/08/2019 até as 23h59 do dia 04/10/2019.  

2.2 É de inteira responsabilidade do interessado o correto preenchimento da ficha de             
inscrição e o envio dos documentos correspondentes. 

2.3 Para a diversidade de manifestações artísticas, estão determinadas 5 (cinco) categorias            
de inscrição: 

a) Dança  

b) Teatro 

c) Música 

d) Poesia 

e) Outras 

2.4 O tempo de cada apresentação está delimitado em no mínimo 5 e no máximo 15                
minutos. 

2.5 Para fins de inscrição na “MOSTRA DE TALENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL            
FLUMINENSE” são solicitados os seguintes documentos comprobatórios do conteúdo da          
apresentação inscrita: 

2.5.1 No caso de dança, teatro, música e outros, deve ser enviado o arquivo ou o link de 
acesso para: 
letra da música, roteiro ou texto de lançamento (release) correspondente à apresentação; 
fotos, vídeos ou áudios correspondentes à apresentação. 
 
2.5.2 Para fins de comprovação do conteúdo da apresentação submetido à inscrição, será             
aceito endereço eletrônico de redirecionamento para plataformas como Youtube, Google          
Drive etc. 
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2.5.3 No caso de poesia deve ser disponibilizado, junto à ficha de inscrição, o texto da 
poesia correspondente. 
 
2.6 Pode ser solicitada inscrição para apresentação individual ou de grupo. No caso de              
apresentação em grupo, um dos membros, obrigatoriamente, deve ser servidor efetivo da            
UFF. 
 
2.7 É vedado ao grupo inscrito se apresentar na ausência de no mínimo um integrante que                
seja servidor da UFF.  
 
2.8 Ao se inscrever, o solicitante se compromete a participar da reunião com a equipe               
técnica do Centro de Artes, a ser realizada antes do evento, para marcação de luz e outros                 
procedimentos pertinentes, em data e hora a ser definida pelos organizadores, sob pena do              
inscrito ter a sua apresentação cancelada em caso de não comparecimento à reunião             
prévia. No caso de grupo inscrito, qualquer dos integrantes do grupo poderá representar o              
solicitante, desde que seja servidor da UFF. 
 
2.9 Todas as comunicações dos organizadores, inclusive aquelas referentes à confirmação           
de inscrição, ao agendamento da reunião com a equipe técnica do Centro de Artes antes do                
evento e outras informações, são realizadas através do endereço eletrônico          
http://www.uff.br/?q=mostra-de-talentos, sendo de inteira responsabilidade dos inscritos       
acompanharem as informações e atenderem as orientações publicadas no endereço          
mencionado. 
 
2.10 A data de divulgação do resultado das inscrições será publicado no dia 16/10/2019 no               
endereço mencionado no item 2.9. 
 
2.11 É vedada a participação de menores de idade como componentes da apresentação. 
 
2.12 Todas as inscrições serão avaliadas e passarão por uma análise de viabilidade,             
levando-se em consideração a disponibilidade de tempo, equipamentos, espaço do local,           
segurança e o equilíbrio das categorias das apresentações, favorecendo a diversidade de            
manifestações artísticas. 
 
3. DO EVENTO 

3.1 A “MOSTRA DE TALENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE” terá início           
às 14h de 22 de outubro de 2019 e fim às 18h do mesmo dia, no teatro do Centro de Artes                     
da UFF, localizado na Rua Miguel de Frias, nº 09, Icaraí, Niterói - Reitoria. 

3.2 A ordem das apresentações será definida pela organização do evento e resultará em              
uma programação, que atenderá a critérios de técnica e logística do Centro de Artes da               
UFF. 

3.3 A programação conterá a sequência em que se apresentarão as manifestações            
artísticas com inscrição deferida e será obedecida pelos inscritos, devendo os mesmos            
estarem prontamente disponíveis para a apresentação no momento de sua chamada ao            
palco conforme a ordem previamente definida, sob pena de ter a sua apresentação             
inviabilizada. 

3.4 Alterações na programação só ocorrerão mediante autorização da organização do           
evento. 
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3.5 A organização do evento informará aos inscritos a respeito dos equipamentos que serão              
disponibilizados para viabilizar as apresentações, devendo ficar por conta dos inscritos os            
equipamentos que não serão oferecidos pela organização. 

3.6 O inscrito deve apresentar estritamente o conteúdo submetido na inscrição. 

3.7 A impossibilidade de participação do solicitante com inscrição deferida deverá ser            
informada à organização do evento através do e-mail semanadoservidor.progepe@id.uff.br         
com, no mínimo, 24 horas de antecedência. 

3.8 O descumprimento dos itens 3.6 e 3.7 poderá inviabilizar a participação dos inscritos em               
futuras edições do evento. 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 Quaisquer casos omissos neste documento serão avaliados pela organização da           
“MOSTRA DE TALENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE”. 

4.2 Possíveis alterações neste edital serão divulgadas através do endereço eletrônico:           
http://www.uff.br/?q=mostra-de-talentos. 

4.3 Ao fazer a inscrição para o evento, o participante estará concordando com todos os               
itens dispostos neste edital. 
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