
 

 
 
 

A Comissão Permanente de Cerimonial e Eventos do Instituto de Ensino Superior 

do Sul do Maranhão – IESMA, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital 

de Abertura do 14º Sarau: Liberte sua arte. 

 
1. TEMA: 14º SARAU: LIBERTE SUA ARTE. 

 

2. OBJETIVO: O 14º SARAU: LIBERTE SUA ARTE da Unisulma tem como objetivo 

evidenciar a cultura por meio das apresentações de canto, dança, teatro, poesia e outras 

manifestações artísticas. 

 
3. PÚBLICO-ALVO: Podem se inscrever no Sarau: 

a) Categoria 1: Acadêmicos da Unisulma. 

b) Categoria 2: Colaboradores, docentes da Unisulma e comunidade em geral. 

 

4. INSCRIÇÃO 

4.1 A inscrição é gratuita e deve ser efetuada por meio do site www.unisulma.edu.br, 

até às 23h59 do dia 18 de outubro de 2021. 

4.2 No ato da inscrição o participante deve fornecer suas informações pessoais, enviar 

sua apresentação (texto/vídeo) para pré-seleção e concordar com a autorização de 

uso pela Unisulma. 

4.3 Cada participante poderá enviar somente uma apresentação, que poderá ser 

inédita ou em homenagem a algum poeta, escritor, cantor, dançarino, escrito em 

língua portuguesa e assinado com nome completo do autor. 

 
5. PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 

5.1 As apresentações submetidas no site serão pré-selecionados por três (03) 

profissionais da Unisulma, que terão plena autonomia de deliberação, não cabendo 

recurso às suas decisões. A lista com os nomes dos pré-selecionados será divulgada 

no dia 22 de outubro de 2021 até às 21h, no site e mural da Unisulma. 
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5.2 Todos os participantes pré-selecionadas deverão assinar o termo de uso da 

apresentação pela Unisulma, de 22 a 25 de outubro de 2021, no Protocolo da 

Unisulma das 8h às 21h, ficando esta, autorizada, sem ônus, a utilizar as 

apresentações, para fins de divulgação em publicações, materiais e eventos da 

instituição, desde que citada a autoria. 

5.3 Os pré-selecionados deverão se apresentar no 14º Sarau da Unisulma, diante de 

comissão de jurados e público em geral, no dia 27 de outubro a partir das 19h30, 

no Ginásio Poliesportivo Dr. Lula Almeida. 

 
6. JULGAMENTO 

6.1 As apresentações realizadas no 14º Sarau: Liberte sua arte, serão avaliadas por 

uma comissão de jurados, composta por profissionais ligados à arte e cultura da 

região, convidados pela Unisulma. Essa comissão irá analisar as apresentações e 

emitir nota de zero (0) a dez (10) para os seguintes critérios: criatividade, 

interpretação, originalidade, caracterização e domínio técnico. 

6.2 Detalhes do julgamento – Após a apresentação de todos os participantes 

inscritos e do julgamento da comissão de jurados, os cinco (05) melhores 

colocados na média de pontuação de cada categoria, serão votados pelo público 

espectador do evento de forma online, e os três (03) mais votados serão 

classificados como 1º lugar, 2º lugar e 3º lugar. 

 
7. PREMIAÇÃO 

7.1 Serão premiados seis (06) participantes, sendo as três (03) melhores 

apresentações artísticas da Categoria 1 (Acadêmicos) e as três (03) melhores 

apresentações artísticas da Categoria 2 (Colaboradores, docentes da Unisulma e 

comunidade em geral) e os vencedores de cada categoria ganharão o prêmio 

conforme descrito abaixo: 

1º lugar – R$1.000,00 

2º lugar - R$500,00 

3º lugar - R$300,00 

 
7.2 Premiação para o público – Haverá sorteio de brindes para o público 

participante da votação. 



7.3 A solenidade de premiação ocorrerá durante o 14º Sarau: Liberte sua Arte. 

 

8. CALENDÁRIO DO EVENTO: 
 

 
Inscrição De 04 a 18/10/2021 até 23h59 

Resultado da pré-seleção 22/10/2021 até às 21h 

Assinatura do termo de uso 22 e 25/10/2021 das 08h às 21h 

Apresentação 27/10/2021 a partir das 19h30 

Premiação 27/10/2021 ao final do evento 

 
 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

9.1 A inscrição no 14º Sarau da Unisulma caracteriza a aceitação, por parte dos 

participantes, de todos os termos e condições estabelecidas neste edital. 

9.2 Não será aceita nenhuma forma de plágio, para as apresentações declaradas pelos 

inscritos como autorais. Caso seja constatada alguma fraude, ou o 

descumprimento das regras deste Edital, o participante será desclassificado. 

 

Imperatriz/MA, 04 de outubro de 2021. 

 

 

 
 

 
Antonio Sousa Alves 

Diretor Acadêmico 


