
II SARAU DE ARTES E TEATRO - REGULAMENTO 
 

O II Sarau de Artes e Teatro se realizará de forma virtual, no dia 04 de novembro de 2021, 

integrando as turmas de Artes e Teatro por meio de apresentações teatrais, musicais, de 

dança, de poesia e de artes plásticas, com transmissão pelo YouTube. Alunos de outros 

cursos que queiram participar são bem-vindos. Nosso objetivo é incentivar, abrir espaço de 

atuação e divulgar as mais diferentes criações e vivências artísticas dos alunos do 

Unisagrado, contribuindo para fortalecer os cursos e, ao mesmo tempo, formar público para 

as Artes em geral.  

 

Quanto à participação com apresentação 
 A participação com apresentação é aberta para alunos matriculados nos cursos do 

Unisagrado; 

 Poderão participar das apresentações não-alunos que façam parceria artística com alunos 

do Unisagrado; 

 A participação pode ser individual ou em grupo; 

 As propostas de trabalho devem se pautar pela missão, visão e valores institucionais; 

 Cada participante poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos para apresentar. 

Quanto às inscrições: 
 As inscrições serão realizadas pelo HOTSITE do evento, na página no Unisagrado; 

 O aluno pode se inscrever como ouvinte ou como ouvinte e apresentador; 

 Só receberão certificado os participantes regularmente inscritos como ouvintes e como 

ouvintes/apresentadores;  

 No ato de inscrição, o participante que optar por apresentar trabalho deverá anexar um 

arquivo em DOC, DOCX ou PDF com as seguintes informações: 

- Título do trabalho 

- Tipo de apresentação: (teatro, dança, música, artes visuais, poesia, etc.) 

- Nome do(s) participante(s) 

- Sinopse ou Resumo 

- Link do vídeo 

 

Quanto ao vídeo: 
 O trabalho deve ser gravado em boa resolução; 

 Deve-se cuidar para uma boa qualidade do som e edição; 

 A edição deve trazer o título e o nome dos participantes no início do vídeo; 

 A duração da apresentação em vídeo deve seguir os seguintes critérios: 

- solo: de 3 a 5 minutos; 

- dupla, trio, quarteto, etc.: de 5 a 8 minutos. 

 A Comissão Organizadora fará uma seleção dos trabalhos inscritos e divulgará os 

trabalhos aprovados e a ordem de apresentação no YouTube. 
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