
 

COMISSÃO PERMANENTE DE CERIMONIAL E EVENTOS 

EDITAL Nº 11/2022 – DAC 

 

 

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 das inscrições para a apresentação de dança no 15º Sarau: ritmo e movimento. 

 

1. TEMA 

1.1 15º SARAU:  ritmo e movimento. 

1.2 Será realizado no dia 20 de outubro de 2022 às 19h30, no Ginásio Poliesportivo 

Dr. Lula Almeida. 

1.3 Terá como homenageado o Egresso do IESMA/Unisulma o dançarino Marcelo 

Grangeiro. 

 

2. OBJETIVO 

2.1 O 15º SARAU: ritmo e movimento do IESMA/Unisulma têm como objetivo 

evidenciar a cultura por meio da apresentação de dança. 

 

3. PÚBLICO-ALVO 

3.1  Podem se inscrever no 15º SARAU: ritmo e movimento:  
 

Categoria 1: Discentes regularmente matriculados, Docentes e Colaboradores da Unisulma; 

Categoria 2: Comunidade em geral. 

 

4. INSCRIÇÃO 

4.1 A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada por meio do site 

http://www.unisulma.edu.br/15sarau no período de 28 setembro de 2022 a 16 

de outubro de 2022 até às 23h59. 

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

enviar sua apresentação em vídeo para pré-seleção e concordar com a autorização 

de uso de imagem pela Unisulma. 

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

ou em homenagem ao dançarino Marcelo Grangeiro. 
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4.4 A música a ser utilizada na apresentação deverá ser encaminhada até 02 (dois) dias 

antes do evento (18/10/2022). Não será permitida apresentação com música ao 

vivo. 

 

5. PROCESSO DE PRÉ-SELEÇÃO 

5.1 As apresentações submetidas no site do evento serão pré-selecionadas por 03 (três) 

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 17 de outubro de 2022 até às 21h, no site, redes sociais e mural da Unisulma. 

5.2 Os participantes pré-selecionadas deverão assinar o Termo de Uso de Imagem nos 

dias 17 e 18 de outubro de 2022 na Biblioteca 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 15º Sarau da Unisulma, diante de 

comissão de jurados e público em geral, no dia 20 de outubro a partir das 19h30, 

no Ginásio Poliesportivo Dr. Lula Almeida. 

 

6. JULGAMENTO 

6.1 As apresentações realizadas no 15º Sarau: ritmo e movimento, serão avaliadas 

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

região e demais convidados pela Unisulma. Essa comissão irá analisar as 

apresentações e emitir nota de zero (0) a dois pontos (02) para cada um dos 

seguintes critérios: Sincronia/Harmonia; Originalidade; Evolução; Figurino; 

Criatividade.  

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

e do julgamento da comissão de jurados, será escolhida a melhor apresentação 

dentro de cada Subcategoria de acordo com as notas emitidas pela comissão de 

jurados. 

 

7. PREMIAÇÃO 

7.1 Serão premiados quatro (04) participantes, sendo as duas (02) melhores 

apresentações artísticas de cada Subcategoria. 
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7.2 O vencedor de cada categoria na forma individual e coletiva ganhará o prêmio de 

R$1.000,00 (mil reais). 

7.3 A Comissão Organizadora do evento se reserva do direito de cancelar qualquer 

subcategoria, que não alcance o mínimo de apresentações pré-selecionadas, 

informando antecipadamente aos inscritos. 

PREMIAÇÕES 

Categorias Subcategoria Valor 

Categoria 1 - Comunidade 
Interna da Unisulma 

Subcategoria Individual 1º LUGAR - 1.000,00 

Subcategoria Coletivo 1º LUGAR - 1.000,00 

Categoria 2 - Comunidade 
Externa da Unisulma 

Subcategoria Individual 1º LUGAR - 1.000,00 

Subcategoria Coletivo 1º LUGAR - 1.000,00 

7.4 A solenidade de premiação ocorrerá durante o 15º Sarau: ritmo e movimento. 

 

8. CALENDÁRIO DO EVENTO 

ATIVIDADE PERÍODO 

Período de inscrição 28/09 a 16/10/2022 

Divulgação dos Pré-selecionados 17/10/2022 às 18h30 

Assinatura do termo de compromisso 17 a 18/10/2022 

Data do evento 20/10/2022 às 19h30 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 A inscrição no 15º Sarau: ritmo e movimento 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, 28 de setembro de 2022. 

 

 

 
Antônio Alves Ferreira 

Diretor Acadêmico 


