REGULAMENTO
OBJETIVO:
O evento ETEC É SHOW! - Festival de Talentos 2014 tem por objetivo promover a integração
entre o corpo discente da Etec Sebrae e da Etec Dra. Maria Augusta Saraiva, estimular e
valorizar todos os segmentos da comunidade escolar.
JUSTIFICATIVA:
Observamos que muitos de nossos alunos possuem habilidades artísticas e que nem sempre têm
a oportunidade de tornar público e/ ou ficam limitados a divulgar apenas para pequenos grupos.
Por esse motivo o evento ETEC É SHOW! – Festival de Talentos 2014 busca viabilizar e estimular
o corpo discente oferecendo a oportunidade e um espaço adequado.
FORMA DE REALIZAÇÃO:
A participação será individual ou em grupo, de acordo com a modalidade escolhida. Pelo menos
um dos componentes inscritos deverá ser aluno (a) regularmente matriculado em um dos cursos
de uma das unidades de ensino participantes: Etec Sebrae e Etec Dra. Maria Augusta Saraiva.
A apresentação proposta, dentro da modalidade escolhida, deverá estar de acordo com as
normas e costumes dos padrões da Etec Sebrae onde o evento será realizado.
INSCRIÇÕES:
Serão abertas as inscrições a partir do dia 22/10 até 21/11/2014, de forma gratuita. O formulário
de inscrição estará disponibilizado no site da Etec Sebrae para download ou poderá ser retirado
nas secretarias da Etec Sebrae e Etec Dra. Maria Augusta Saraiva. O formulário deverá ser
preenchido corretamente, contemplar todas as informações solicitadas e ser entregue no prazo.
APRESENTAÇÃO:
O Festival de Talentos será realizado nos dias 27 e 28/11 a partir das 9h. A apresentação terá um
tempo de no máximo 30 minutos e toda e qualquer produção para viabilizar a apresentação
artística será de total responsabilidade dos participantes, assim como a organização do espaço
antes e depois da apresentação. O intervalo previsto entre as apresentações será de no máximo
15 minutos.
O horário de início e término da apresentação deverá ser respeitado, assegurando dessa maneira
que não haja nenhum prejuízo para os participantes.

