Setor de saúde – Eugênio Pacelli D’Angelo.
III CONCURSO DO EVENTO: ENTRE NA FOLIA COM O BLOCO
PREVENTIVO

REGULAMENTO
O concurso é uma iniciativa do Setor de Saúde Eugenio Pacelli D’angelo – IFMG,
campus Ouro Preto, e têm como finalidade promover a saúde e as medidas de prevenção
e de proteção contra as DSTs/AIDS e o uso abusivo de álcool.
Para a participação no concurso é necessário que os trabalhos sejam baseados no
tema proposto.


Podem participar do concurso os estudantes regularmente matriculados no
IFMG campus Ouro Preto.

1 - TEMA:
“Entre na folia com o bloco preventivo.”

2 - OBJETIVO:
Estimular os alunos a buscarem novos conhecimentos sobre o tema, através da
elaboração de uma marchinha de carnaval.

3 - INSCRIÇÕES
As inscrições vão ocorrer no período de 21 a 25 de janeiro, no setor de saúde do
campus Ouro Preto (Ambulatório) no horário de 08:00 às 16:00h ou podem ser enviadas
para o e-mail: setorsaude.ouropreto@ifmg.edu.br.
A letra da marchinha deve ser entregue até dia 04/02/2019 no período de 08:00 às
16:00 horas no setor de saúde do campus Ouro Preto (Ambulatório) ou enviada para o
e-mail: setorsaude.ouropreto@ifmg.edu.br.
Deverá ser entregue um CD com a gravação da marchinha até o dia 06/02/2019,
para que ela possa ser tocada durante o evento “ENTRE NA FOLIA COM O BLOCO
PREVENTIVO”.
A equipe do Setor de Saúde vai avaliar a letra da marchinha. Se for identificado
conteúdo inadequado, os autores serão comunicados e poderão fazer adequações até o
dia 05/02/2019
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3.1 - CARACTERISTICAS DA MARCHINHA

Marchinha de Carnaval é um gênero de música popular que foi predominante
no carnaval dos brasileiros dos anos 20 aos anos 60 do século XX, altura em que
começou a ser substituída pelo samba enredo em razão de que as escolas de samba não
queriam pagar os altos preços cobrados das escolas pública do Brasil escolheu o
carnaval como momento de fazer. Mesmo o seu protesto, expor o seu modo de pensar,
só que de maneira original e tipicamente brasileira, com sátira, irreverência e muito bom
humor, as marchinhas carnavalescas não foram esquecidas, mas sim adotadas se
tornando uma grande atração do carnaval pelo país.
3.2 – Regras da inscrição

A marchinha pode ser elaborada individualmente ou em grupo de no máximo 05
(cinco) pessoas.

A participação neste concurso implica em total aceitação das regras expostas
neste regulamento.

4 - PREMIAÇÃO
 Será premiada com prêmio surpresa a marchinha com maior número de votos.

5 - JULGAMENTO

O julgamento das marchinhas será realizado por votação secreta.

Tem direito a voto todos os alunos do IFMG campus Ouro Preto.
A votação será realizada no hall do prédio da administração do campus, no dia
07/02/2019 durante a realização do evento.
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As equipes inscritas deverão fazer uma apresentação da sua marchinha. A ordem
de apresentação será definida por sorteio realizado pela organização do evento na
presença de um representante de cada equipe no dia do evento.
Para votar é necessário apresentar documento de identificação e assinar lista de
participação. Cada pessoa vai receber uma cédula na qual poderá votar. Cada aluno terá
direito a votar apenas uma vez.
A apuração dos votos ocorrerá no dia 07/02/ ao final do evento, no hall do prédio
da administração do campus.
Os casos omissos a esse regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora
do concurso.

MODELO
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome da marchinha: _____________

Nomes dos participantes/telefone

1______________________________________________telefone ( )__________
2______________________________________________telefone ( )__________
3______________________________________________telefone ( )__________
4______________________________________________telefone ( )__________
5______________________________________________telefone ( )__________

