
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

 

Requisitos de participação do Concurso The Cover do IV Festival de Música da 

Ufopa - FestUfopa. 

A Comissão Organizadora do IV FestUfopa, conforme a portaria n° 198 de 22 de outubro 

de 2019, torna público os requisitos de participação no Concurso The Cover do IV 

FestUfopa. Ressalta-se que este concurso tem como finalidade utilizar a música e a arte 

como instrumentos de promoção social e integração, senso de amizade, colaboração e 

companheirismo entre os acadêmicos, servidores e a comunidade em geral. 

Participação 

1. Qualquer pessoa pode participar do concurso cover, seja individualmente ou em 

grupo de até 3 (três) pessoas, sendo possível se apresentar nas seguintes 

modalidades artísticas: cover, dublagem, dança, cantores solo, duplas e trios.  

2. O candidato ou o grupo deve informar no ato da inscrição: o nome completo, o 

nome da música, o estilo, o telefone e o e-mail de contato; 

3. A inscrição poderá ser realizada por formulário online (link de inscrição:  ), de 

04 a 07 de novembro de 2019, até as 15h; Ou presencial realizada por servidor da 

Procce no dia do evento (08/11) a partir das 17h30, na entrada do Auditório Wilson 

Fonseca, na unidade Rondon da Ufopa, em Santarém; 

4. As apresentações terão duração máxima de 10 (dez) minutos, com tolerância de 

5 (cinco) minutos para a organização do palco e equipamentos; 

5. Para participar do The Cover Ufopa o candidato, individual ou grupo, deve ser 

responsável pela música e demais acessórios que utilizará para apresentação 

musical e performance. Recomenda-se que leve a música gravada em pen drive, 

em formato mp3, para ser veiculada no momento da apresentação. 

6. A organização do festival não disponibilizará cenários, roupas, acessórios ou 

itens complementares às apresentações; 

7. A ordem das apresentações será estabelecida por sorteio que será realizado 

pela Procce antes do início do The Cover Ufopa e para tanto, será necessária a 

presença do candidato ou grupo. 
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8. A responsabilidade das apresentações é exclusiva das equipes participantes, 

não sendo admitido nas apresentações conteúdos ofensivos, caluniosos, 

difamatórios, racistas, de incitação à violência ou a qualquer ilegalidade, como 

conteúdo que possa ser interpretado como de caráter preconceituoso e 

discriminatório a pessoa ou grupo de pessoas, com linguagem grosseira, obscena 

ou pornográfica; 

9. Os inscritos autorizam, desde já, a coleta de suas imagens em vídeo, foto ou outro 

meio, durante o The Cover Ufopa para registro e divulgação do evento pela Ufopa 

em qualquer tempo, à critério da organização do evento; 

10. A apresentação que tiver a maior pontuação dentre os candidatos receberá uma 

premiação em dinheiro no valor de R$ 100,00 ou um dos brindes disponíveis no dia 

do evento.  

Avaliação 

Durante as apresentações do The Cover Ufopa os talentos que se apresentarem serão 

avaliados por uma comissão julgadora composta de 03 membros do corpo docente e 

administrativo da Ufopa, não integrantes das equipes, através do sistema de pontuação 

de nota de no mínimo 0 e no máximo 10, conforme critérios abaixo:  

Critérios 

Reação do público - 2,0 pontos 

Qualidade da apresentação - 6,0 pontos ( dança, sincronia, interpretação, desenvoltura, 

ritmo, estilo, técnica, musicalidade e criatividade) 

Figurino e caracterização - 2,0 pontos  

Santarém (PA), 04 de novembro de 2019. 
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