
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro - Campus avançado Resende realizará a 1ª MOSTRA DE TALENTOS 

CORPO ARTE & MOVIMENTO.  A ação é fruto de uma parceria existente 

entre as disciplinas Arte e Educação Física e tem como público-alvo 

alunos, alunas, ex-alunos e ex-alunas deste campus. Os objetivos são: 

incentivar a participação em atividades culturais, a formação artística, a 

visibilidade de talentos emergentes, a troca de experiências culturais; 

expressar sentimentos e emoções através de vivências que envolvem 

corpo, arte e movimento de maneira indissociável. 

 

 

1. DA REALIZAÇÂO 

 

1.1 -A 1ª MOSTRA DE TALENTOS CORPO, ARTE & MOVIMENTO acontecerá 

dia 04 de setembro de 2020. As apresentações se darão por meio 

virtual devido a pandemia em reunião ampliada no google meet (link a ser 

divulgado), com início às 19h e término previsto para 20h30, podendo 

ser ampliado de acordo com as inscrições. 

 

1.2 - As categorias artísticas a serem apresentadas devem estar 

enquadradas nas seguintes linguagens: ARTES VISUAIS (artes plásticas, 

fotografia, vídeo e performance); MÚSICA e ARTES CÊNICAS (teatro ou 

dança). 

 



 

 

 

 

 

 

2- DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1- Poderão se inscrever alunos e ex-alunos do IFRJ – Resende mediante 

verificação prévia dos registros internos. 

 

2.2 – O participante deverá preencher um formulário com seus dados 

pessoais, assinalando a(s) categoria (s) que pretende participar. Também 

será necessário indicar o tempo de duração de cada apresentação (com 

exceção dos inscritos em artes plásticas) e fazer uma breve descrição de 

cada trabalho nos campos específicos do formulário. 

 

2.3– As inscrições poderão ser realizadas até 26/08/2020 pelo google 

forms (endereço abaixo): 

 
https://docs.google.com/forms/d/1A1fO6koTjSQR6DlIVmQvW7Zf1T09CyQNxP1PPAFJZsA/edit

?ts=5f2d9d47 
 

2.4– A inscrição será válida desde que a ficha esteja devidamente 

preenchida. 

 

2.5- As produções deverão atender indicação de classificação livre.   

 

 

3 – SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES DE CADA CATEGORIA 

3.1 - ARTES VISUAIS  

Os alunos que participarem nesta categoria deverão enviar fotos de suas 

produções caso seus trabalhos sejam de desenho, pintura, escultura, 

fotografia e afins em condições adequadas de exibição (boa iluminação  

https://docs.google.com/forms/d/1A1fO6koTjSQR6DlIVmQvW7Zf1T09CyQNxP1PPAFJZsA/edit?ts=5f2d9d47
https://docs.google.com/forms/d/1A1fO6koTjSQR6DlIVmQvW7Zf1T09CyQNxP1PPAFJZsA/edit?ts=5f2d9d47


 

 

 

 

 

 

 

e maior captação possível dos detalhes) logo após a inscrição. Deverá 

também acrescentar título ao trabalho.  

A inscrição será pelo google forms (link indicado no item 2.3) e as fotos 

dos trabalhos devem ser enviadas para 

mostradetalentosifrjresende@gmail.com  

Caso o trabalho seja de vídeo, o mesmo deverá ter no máximo 3 minutos 

e também deve ser enviado no e-mail da mostra (indicado acima). 

Se o trabalho consiste em uma performance (pintura realizada na hora 

ou declamação de poesia, por exemplo), não deve ultrapassar 3 minutos 

e a apresentação será AO VIVO. 

 

3.2 - MÚSICA 

O (a) aluno  (a) que optar por participar nesta categoria poderá 

apresentar conteúdo autoral ou não, com acompanhamento ou não, 

podendo ser instrumental, cantado ou ambos. As apresentações serão 

AO VIVO e devem ser realizadas com tempo máximo de 5 minutos cada. 

O artista é responsável pelas condições de qualidade sonora, podendo 

testar em reunião ampliada prévia marcada pelo google meet no dia 

31/08/2020 às 19h com link a ser divulgado. 

 

3.3 - ARTES CÊNICAS 

Estão dentro desta categoria as modalidades da dança e do teatro. As 

apresentações dessas modalidades serão AO VIVO, ficando a cargo dos 

alunos as condições de espaço, cenário e figurino. As condições de  
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iluminação e som também devem estar adequadas, podendo ser 

testadas em reunião prévia do google meet no dia 31/08/2020 as 19h 
com link a ser divulgado.  

Cada apresentação deve ter o tempo mínimo de 1 minuto e máximo de 

10 minutos. 

Os artistas desta categoria poderão ter suas apresentações 

compartilhadas, ou seja, com mais de 1 participante sendo apresentada 

de forma interativa. Na ficha de inscrição, no entanto, apenas 1 

participante ficará responsável pelas informações. Obedecendo as 

normas de segurança, no entanto, a interação entre pessoas deverá ser 

apenas virtual e não presencial. 

 

4 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

4.1 Aqueles ou aquelas que desejarem se inscrever em mais de uma 

categoria deverão repetir o preenchimento do formulário, de modo que 

seja realizada uma inscrição para cada produção. 

4.2 Os trabalhos de artes plásticas serão compilados em vídeo único a fim 

de organizar melhor este tipo de exibição. 

4.3 Dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail 

mostradetalentosifrjresende@gmail.com ou esclarecidas em reunião no 

dia 24/08/2020 às 19H pelo google meet com link a ser divulgado. 

4.4 No dia 31/08/2020 as 19h também haverá uma reunião ampliada 

para fins de ensaio no google meet acessível apenas a participantes 

inscritos a fim de testar as condições de sua apresentação. Os candidatos  
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que desejarem participar desta prévia deverão indicar na ficha de 

inscrição. Link a ser divulgado. 

4.5 Será divulgada no dia da reunião de ensaio uma ordem das 

apresentações para que os artistas possam se organizar. 

4.6 Convidados poderão assistir à mostra acessando o link do post de 

divulgação apenas como ouvintes. 

4.8 O participante deverá estar atento às datas e poderá acompanhar 

informativos da mostra nas redes sociais do IFRJ Resende (facebook e 

instagram) ou na página do Projeto de Extensão Espaço de Cultura 

Poiesis (facebook).  

4.9 A mostra ficará acessível para ser assistida posteriormente, a fim de 

ampliarmos a visibilidade desta ação também nas redes sociais indicadas 

acima. 

4.10 Apresentações de dança ou teatro que forem filmadas como vídeo 

deverão ser inscritas na categoria de vídeo. 

4.11 O participante que se inscrever nas categorias de Artes Visuais (artes 

plásticas e vídeo) e não enviarem seus trabalhos concluídos para o e-mail 

da mostra até o dia 26/08/2020 terão suas inscrições indeferidas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTATO: 

mostradetalentosifrjresende@gmail.com 

 

 

INSCRIÇÕES: 

https://docs.google.com/forms/d/1A1fO6koTjSQR6DlIVmQvW7Zf1T09CyQNxP1PPAFJZsA/edit

?ts=5f2d9d47 

 

 

 

 

 

INSCRIÇÕES: até 26/08/2020 

REUNIÃO DE DÚVIDAS:   24/08/2020 19H  

REUNIÃO DE ENSAIO:  31/08/2020 19H – 20H 

APRESENTAÇÕES:  04/09/2020 – 19H 
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