
Talentos FACISA - Edição Virtual 2020 

Regulamento 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1 - O “Talentos FACISA” é um evento promovido pelo Projeto “FACISA em 

Movimento” da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) e ocorrerá 

no formato virtual, com divulgação e votação das apresentações na página do 

Instagram do Facisa em Movimento @facisaemmovimento; 

1.2  - O evento tem como objetivo o incentivo às diferentes manifestações de arte 

e cultura (dança, poesia, música e literatura de cordel); 

1.3  - Os participantes poderão escolher o tema de sua apresentação, não podendo 

conter imagens de nudez e teor ofensivo e/ou discriminatório e nenhuma 

divulgação com finalidade comercial, sob pena de serem impossibilitados de 

participar. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 - O período de inscrição será de 17/11/2020 a 29/11/2020. 

2.2  - Poderão se inscrever discentes, docentes, técnicos e colaboradores da 

FACISA e comunidade externa; 

2.3 - A participação poderá ser individual ou em grupo, na última hipótese seguindo 

as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para prevenção do 

COVID-19; 

2.4  - As inscrições serão feitas através do preenchimento do formulário disponível 

através do link https://forms.gle/TuhmJFGJ6W4pPZwq5 e envio do vídeo da 

apresentação (duração do vídeo mínima de 30 segundos e máxima de 3 

minutos) para o email facisamovimento@gmail.com; 

2.5  - Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição; 

2.6  - Os candidatos menores de idade deverão ter o 

consentimento do pai/responsável preenchido no Termo constante no 

ANEXO II deste regulamento; 



2.7  - Os candidatos que utilizarem mídias que não forem de autoria própria devem 

enviar o vídeo contendo os devidos créditos. 

 

3. DA VOTAÇÃO/CERTIFICAÇÃO VIRTUAL 

3.1 – Os vídeos das apresentações serão divulgados na página do instagram do 

FACISA em Movimento @facisaemmovimento no dia 30/11/2020; 

3.2  - As apresentações serão avaliadas através do número de curtidas no post no 

período de 30/11/2020 a 06/12/2020; 

3.3  - A divulgação dos 05 (cinco) candidatos mais votados acontecerá no dia 

07/12/2020; 

3.4  - Os 05 (cinco) candidatos mais votados se apresentarão em transmissão ao 

vivo realizada na página do Youtube da FACISA, que ocorrerá no dia 

09/12/2020 às 18 horas; 

3.5  - Todos os participantes receberão via email certificado de participação 

Talentos FACISA – Edição virtual 2020 e os 05 (cinco)  mais votados receberão 

também  troféu virtual. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 - O concurso de que trata este regulamento poderá ser cancelado a qualquer 

momento, em razão de caso fortuito ou de força maior; 

4.2  - No ato da inscrição, os candidatos manifestam automaticamente sua 

concordância com as regras deste edital, bem como autorizam o direito de uso 

de sua imagem; 

4.3  - Em caso de mudanças de datas ou horários será divulgado através dos  

instagrans da Facisa e Facisa em Movimento se necessáro, assim como 

também disponibilizado link para participação ao vivo no dia 09/12/2020. 

 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
CRONOGRAMA - TALENTOS FACISA EDIÇÃO VIRTUAL 2020 

 

ETAPA DATA/PERÍODO 

Inscrição de 17 a 29/11/2020 

Divulgação e votação dos vídeos no Instagram de 30/11 a 06/12/2020 

Divulgação dos 05 (cinco) mais votados 07/12/2020 

Transmissão ao vivo com os participantes mais 
votados 

09/12/2020 

 
 
 
  



ANEXO II 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ PARA 

MENORES DE IDADE  

“TALENTOS FACISA - EDIÇÃO VIRTUAL 2020” 

 
 
 

Eu,  , portador do RG nº 

   e  do CPF nº  residente e 

domiciliado   no(a)   , 

na   cidade/estado   de  , na condição de 

representante legal do menor      

portador do RG nº    e do CPF nº 

  , para todos os fins de direito, autorizo o 

menor acima qualificado a participar do “Talentos FACISA - Edição Virtual”, e por 

consequência a veiculação e o uso da(s) imagem(ens) e voz(es) elaborada(s) para 

efetivação da inscrição no concurso em questão. 

Por fim, declaro estar ciente dos Termos do Regulamento do Concurso, disponível 

no site www.facisa.ufrn.br e nas redes sociais da FACISA (@ufrnfacisa) e do FACISA 
em Movimento (@facisaemmovimento). 

Por esta ser a expressão da nossa vontade, subscrevo-me. 
 
 

(cidade)  de  de 20  . 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável 
 
 

 
 
 
 

Assinatura do Menor 
 

 


