
V ARRAIÁ DO IF SERTÃO CAMPUS OURICURI 

 CONCURSO CASAL MATUTO 

 

REGULAMENTO  

 

O “Concurso Casal Matuto” ocorrerá no dia 14 de junho de 2017 junto ao  

V Arraiá do IF Sertão, realizado pelo IF Sertão - Campus Ouricuri. Poderão 

participar do concurso os discentes regularmente matriculados, pertencentes à 

comunidade do IF Sertão Campus Ouricuri.  

A dupla poderá ser formada por um homem e uma mulher ou por dois 

homens ou duas mulheres. Porém, a caracterização deve ser feita de modo 

que haja um personagem masculino e um personagem feminino.  

A dupla deverá apresentar-se no local da concentração BNB Clube, pelo 

menos 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para sua apresentação, 

onde será informada a ordem de apresentação sendo a mesma de acordo 

com a ordem de inscrição. No caso de atraso de qualquer dupla, a sua 

apresentação ficará a critério da comissão organizadora, ficando ciente que a 

mesma perderá 05 (cinco) pontos do somatório geral de pontuação. A não 

aceitação do novo horário acarretará sua desclassificação automática. 

ATIVIDADES AS SEREM DESENVOLVIDAS PELA DUPLA NO DIA 

CONCURSO:  

 Desfile para a platéia e dança (improvisada). 

 A dupla será avaliada por um grupo de jurados nos seguintes itens: 

originalidade, figurino (adequação ao tema junino), dança (forró), 

harmonia, simpatia, animação e desenvoltura. 

Os jurados atribuirão para cada quesito julgado, notas em uma escala de 

07 (sete) a 10 (dez), podendo atribuir notas fracionadas em meio ponto 

conforme esse modelo: 7,0 - 7,5 - 8,0 etc. 

Será considerada vencedora a dupla que receber o maior número de pontos. 

Ocorrendo empate, entre uma ou mais duplas, o desempate se dará 

obedecendo aos critérios na ordem abaixo: 

1º. A maior soma das planilhas de votação no quesito figurino. 

2º. A maior soma das planilhas de votação no quesito dança. 



3º. Voto da platéia. 

Esgotadas todas as possibilidades de desempate, caberá a equipe de 

jurados definir qual dupla será a vencedora. 

 

INFORMAÇÕES 

As duplas interessadas em participar, devem preencher a ficha de inscrição 

e entregar na sala do controle acadêmico (CA) do Campus Ouricuri entre os 

dias 05/06/2017 a 13/06/2017 de 08h00min às 12h00min e de 14h00min 

18h00min. 

Uma mesma pessoa não pode inscrever-se mais de uma vez. 

 Será obrigatório um nome (tema) para a dupla; 

 Cada dupla terá direito a uma apresentação de no máximo 03(três) 

minutos. 

 No dia do evento a dupla deverá levar, em mídia pendrive, a música 

que será usada na apresentação. 

 Não será permitida a troca de duplas após o término das inscrições. 

 Só serão aceitas as inscrições que forem feitas dentro do prazo 

determinado pela organização do evento (05/06 a 13/06/2017). 

 As vagas serão limitadas e por ordem de chegada, sendo aceitas 

apenas as 10 primeiras inscrições. 

 O Concurso será realizado a partir das 19h30min  

 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do 

IF Campus Ouricuri. Não caberá recurso de qualquer natureza. 

 

Premiação – Por casal 

 

1º Lugar – R$ 200,00 dividido entre o casal. 

 

 

 


