MTC – FESTIVAL DE ARTES
2017
REGULAMENTO

1 – OBJETO
1.1 – O MTC – FESTIVAL DE ARTES 2017 é uma iniciativa do Instituto de
Educação Portal- IEP, visando reconhecer e estimular a participação dos jovens
a resgatar valores e autoestima dos educandos no âmbito social, profissional,
familiar e pessoal.
1.2 – A Arte protagoniza as mudanças sociais e o processo de construção da
sociedade. Na Educação, ela forma um cidadão consciente, crítico
crític e
participativo, capaz de compreender a realidade em que vive. A ação educativa
da Arte tem como objetivo a preparação do jovem para a vida plena da
cidadania, buscando a formação de cidadãos que possam intervir na realidade,
podendo ser considerada como um instrumento de transformação social.

2

– DAS INSCRIÇÕES

2.1 –Todos
Todos os aprendizes do IEP que apresentem os critérios abaixo:

a) Boas práticas comportamentais exigidas pelo IEP (Manual de convivência e
disciplina);
b) Precisa elaborar apresentações que beneficiem trabalho educativo, através das
tendências e estimular a inteligência, contribuir para a formação da
personalidade.
c) Ser criador, que utiliza e aperfeiçoa processos que desenvolvem a percepção,
a imaginação, a observação e o raciocínio. No processo de criaç
criação, o
educando pesquisa a própria emoção, liberta-se
liberta se da tensão, ajusta-se,
ajusta
organiza
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pensamentos, sentimentos, sensações e forma hábitos de trabalho, o social, a
família e a sua vida.
2.2 – Poderá ser formado o grupo da apresentação com educandos de outras
turmas,
mas, não necessariamente da sua turma.
2.3 – Não haverá limites de grupos por turma, porém, será somente aceito aquele
que seguir as normas e fizer a inscrição.
2.4 – SERÃO VETADOS A CONCORRER: Aprendizes do IEP que apresentem
uma das restrições abaixo:
a) Não cumprimento dos prazos de inscrição e de entrega das apresentações;
b) Não participar dos encontros de orientações com a Coordenação do MTC –
FESTIVAL DE ARTES;
c) Não clareza dos seus objetivos;
d) Não descrição dos conteúdos e a metodologia da apresentação;
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– DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

3.1 – As apresentações serão analisados por um comitê técnico formado pelos
artes educadores do IEP/ESPAÇOS MUNDOS.
a) Validação da inscrição conforme os critérios deste regulamento;
b) Melhores
elhores propostas para a apresentação no FESTIVAL DE ARTES.

4 – DO FESTIVAL
4.1 – O evento se realizará ás 16:00 horas do dia 22 de Novembro de 2017,
Quarta-Feira, no Teatro do Via Sul Shopping e terá duração de 4 horas de uma
mostra festiva composta pelas linguagens artísticas que se seguem e se dividem
em todo o evento: Teatro, Dança, Musica, Artes Plásticas e Áudio Visual.
4.2 – Um garotinho que inicia sua vida e se matura a cada dia. O Instituto de
Educação Portal – IEP completa uma década de história e, junto com ele,
ele dezenas
de vidas e outras histórias foram reescritas e transformadas através da educação,
educação
arte e cultura.. E para comemorar esta data a VIII edição da Mostra de Trabalhos
Culturais - MTC 2017 traz como tema 10 Anos Devolvendo Ao Jovem O Direito De
Sonhar. A sociedade precisa de um novo tempo. A sociedade precisa sonhar.
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Como você sonha o mundo? O Instituto de Educação Portal – IEP convida você à
sonhar uma nova realidade e a fazer a mesma acontecer. Vamos juntar nossas
mãos, as cores, os balões, os ritmos e vamos
mos juntos realizar esta grande
comemoração e refletir sobre nossas atitudes diante da sociedade. Vamos virar a
página. Vem continuar escrevendo com a gente essa linda história. Vamos juntos
sonhar e fazer um mundo melhor.

5 – DO TRABALHO ARTISTÍCO
5.1 O proponente do projeto deve enviar para o e-mail
e
do Coordenador
denador do Festival
Festival,
ou entregue para o mesmo de forma física, os seguintes itens:
a) Objetivo e justificativa do projeto, apresentados detalhadamente;
b) Ficha técnica completa e declarações
dec
de todos
s os educandos envolvidos,
confirmando a participação no espetáculo. Caso ocorra alteração de nomes dos
integrantes da ficha técnica apresentar por escrito uma nova ficha técnica;
c) Para a categoria TEATRO uma cópia do texto;
texto
d) Para a categoria MÚSICA letra
le da música.
e) Relesse da proposta.
f) Ficha de Inscrição preenchida (ANEXO I)
g) Apresentação do Projeto (ANEXO II)
h) Termo de Responsabilidade Assinado (ANEXO III)
i) Resumo da Obra escolhida (ANEXO IV)
5.2 As
s apresentações de palco terão no máximo 10 minutos para a sua
apresentação na linguagem TEATRO e 5 minutos para demais
demais linguagens.
5.3 Os trabalhos precisam desenvolver uma dissertação-argumentativa,
dissertação argumentativa, que deve
abordar o tema específico do trabalho artístico. Ao desenvolver o tema proposto,
deve-se
se procurar utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao
longo de sua formação. Antes de começar a escrever, deve-se
se escolher que ponto
de vista vai seguir e selecionar
selecionar argumentos que validem sua ideia. Selecione,
organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista
e suas propostas, sem ferir os direitos humanos.
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5.3.1 O texto deve ser escrito na modalidade padrão da língua portuguesa.
portugu
5.3.2 O texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) ou narração.
5.3.3 O texto com até 7 (sete) linhas escritas será considerado texto em branco.

6 – DOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO
6.1 – As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora
julgado composta por
pessoas de notório conhecimento na área artística.
6.2 – A primeira etapa de seleção será a ANALISE DOCUMENTAL, onde a
comissão irá analisar os documentos (Anexos) e qualquer tipo de material anexo a
inscrição da proposta.
6.3 – A segunda etapa de seleção será ANALISE DA PROPOSTA. Nesta etapa
usaremos o WhatsApp como ferramenta e auxilio. Será criado um grupo via
WhatsApp onde serão adicionados todos os Orientadores. Os mesmos devem
postar no referido grupo, até a data estabelecida, o ensaio
ensaio gravado (Vídeo). A
analise será realizada a partir dos vídeos postados.

7 – DO CRONOGRAMA
03/08/2017 – Lançamento e Abertura do Edital
03/08/2017 à 12/0
/08/2017 – Semana de apresentação do edital aos
Coordenadores;
03/08/2017 à 12/0
/08/2017 – Semana de apresentação do edital aos
educandos;
03/08/2017 à 04/0
/09/2017 – Inscrições: Recebimento do material para
triagem;
11/09/2017
7 à 13/09/2017
13/09
– Seleção das Apresentações – ETAPA I ANALISE DOCUMENTAL;
15/09/2017 – Divulgação no site das Apresentações Selecionadas (ETAPA I
- ANALISE DOCUMENTAL)
18/09/2017 à 06/10/2017
06/10
– Seleção das Apresentações – ETAPA II ANALISE DA PROPOSTA / Postagem do Vídeo para analise;
09/10/2017
7 à 13/10/2017
13/10
– Seleção das Apresentações – ETAPA II ANALISE DA PROPOSTA
PRO
/ Triagem;
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16/10/2017 – Divulgação no site das Apresentações Selecionadas (ETAPA II
- ANALISE DA PROPOSTA – Etapa Final)
22/11/2017 – Apresentações Artísticas
22/11/2017 – Divulgação e Premiação das Apresentações escolhidas pela
comissão julgadora.

8. – DA OBRIGATORIEDADE
8.1 Serão selecionados os 2 projetos de cada linguagem podendo ser acrescidos
de acordo com a programação do evento.
8.2 Os proponentes dos projetos selecionados comprometem-se
comprometem se a cumprir
integralmente a proposta aprovada e incluir em
em todo material de divulgação, como:
cartazes, programas, fachadas dos teatros e locais de apresentação dos
espetáculos ou espaços de apresentação e divulgação através do IEP –
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PORTAL, dando autorização aos DIREITOS
AUTORAIS.
8.3 O não cumprimento das exigências constantes nos itens de obrigatoriedade
implicará a desclassificação do grupo artístico.
8.4 – Se faz necessário que o grupo se responsabilize por seu material cênico,
materiais pessoais e pela alimentação dos componentes.
componentes

9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O IEP – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PORTAL - poderá utilizar peças
publicitárias, fichas técnicas, material de audiovisual e fotografias dos espetáculos
selecionados ou atividades realizadas para divulgação do FESTIVAL DE ARTES –
MTC/2014 e dos relatórios de suas atividades, desde já autorizadas pelos
selecionados. As produções independentes, companhias ou grupos premiados
permitirão que seus espetáculos sejam filmados e/ou fotografados por pessoas
designadas
signadas pela instituição,
instituição apenas
penas para registro, não podendo veicular este
material comercialmente.
9.2.. O ato de inscrição implica a sujeição às condições estabelecidas neste Edital.
9.3.. Os projetos não selecionados ficarão à disposição dos interessados em local a
ser informado, até 60 dias após a divulgação do resultado, sendo que a não
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retirada neste prazo permitirá a sua inutilização pelo
pel IEP – INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO PORTAL,, e ficarão ao acervo do evento realizado pela instituição
instituição.

10 – DO RESULTADO FINAL E PREMIAÇÃO
10.1 – A divulgação das apresentações destaques serão divulgadas
lgadas e premiadas
no mesmo dia e divulgadas posteriormente no site do Instituto de Educação Portal
– IEP.
Premiação:Primeiro
Primeiro lugar de cada categoria.
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COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA DE TRABALHOS CULTURAIS MTC
FESTIVAL DE ARTES
2017

Direção da Instituição: Mônica Rabelo
Gerente Espaços Mundos: Flávia Soares
Coordenador do Evento: Patrício Ramonn
Professores Envolvidos: André Pontes, Andréa Belo, Assis Lima
Lima, Berlano
Silva, Cosmo Filho, Douglas Carioca
Carioca, Fabiana Oliveira, Jansen Souza,
Souza Joice Forte,
Keila Lemos, Layane Rocha,
Rocha Manoel Gioncarlo, Patrício Ramonn
Ramonn, Roberta
Rodrigues e Vivian Rodrigues.
Rodrigues
Captação e Marketing: Diego Silva, José Pires, Márcio Moreira e Mônica
Rabelo.
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

Dados do Trabalho Artístico
Título do
Projeto
Artístico
Linguagem
Artística
Duração do
Trabalho

Dados do Responsável
Nome do
Responsável:
Telefone:
Endereço:
e-mail:

Dados dos Componentes Envolvidos
Turmas
Envolvidas
Empresas
Envolvidas
Unidade
Arte Educador
Orientador
Quantidades
dos
Componentes

Relação dos
Envolvidos
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ANEXO II

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

a)Em resumo, o que será realizado no Trabalho Artístico? Descreva de maneira geral.

b)Como
)Como surgiu a iniciativa de inscrever o Trabalho Artístico?

c)Qual
)Qual o retorno que o publico terá ao assistir o Trabalho Artístico?
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ANEXO III

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Estou ciente que são de minha inteira responsabilidade as informações contidas no
presente formulário relativo ao meu projeto cultural, e que ao apresentá-lo,
apresentá
este deve
ser acompanhado dos documentos obrigatórios, básicos e específicos, sem os quais a
análise e a tramitação ficarão prejudicadas. Comprometo-me,
C
me, ainda, a fazer constar a
logomarca do IEP – INSTITUTO DE EDUAÇÃO PORTAL,
PORTAL, peças gráficas e de propaganda
referentes à mídia e divulgação do Trabalho Artístico.

Local/Data:
ata: ________________, ____/____/_________.

______________________________________________________
Assinatura do Responsável

__________________________________________________
______________________________________________________
Coordenação
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ANEXO IV

Mostra de Trabalhos
Traba
Culturais – MTC 2017
10 Anos Devolvendo Ao Jovem O Direito De Sonhar
Redação
Título
Assunto
Autor

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________
Autor do Resumo

____________________
_____________________________________
_________________
Coordenação do Evento
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