
REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO 

PALCO LIVRE UFG – CAMPUS SAMAMBAIA 
 
O objetivo geral do Palco Livre UFG é incentivar à manifestação da cultura 

proveniente da música e da arte com a premissa de promoção social e 

integração entre os acadêmicos, professores e demais funcionários da 

Universidade, estimulando seus talentos e habilidades de forma interativa. 

 
1. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO:  

1.1 Os candidatos deverão preencher o formulário disponível em 

>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo4D3snVxZGUwhNDVtoPQE5J66O0S6

_qKTM-wkWxbP4l_eXg/viewform?vc=0&c=0&w=1 < para que sua inscrição seja 

concluída, disponibilizando informações básicas referentes à 

apresentação (música, instrumentos necessários, entre outros); 

1.2  A organização do Palco Livre UFG irá disponibilizar o equipamento de 

som básico para as apresentações; 

1.3  Os candidatos deverão se responsabilizar pelos seus materiais e 

pertences pessoais utilizados durante as apresentações (instrumentos, 

figurinos, objetos, celulares, notebooks e outros); 

1.4  Os candidatos deverão estar presentes no momento em que forem 

chamados para que a apresentação se inicie. (Caso haja desistência, 

informar os membros da organização do evento imediatamente); 

1.5  A ordem das apresentações será estabelecida através da 

disponibilidade dos participantes segundo o horário de preferencial 

colocado no formulário preenchido, em ordem de envio do formulário.  

1.6  O tempo máximo destinado a cada uma das apresentações será de 30 

(trinta) minutos, com tolerância de 15 (quinze) minutos para a 

organização do palco, equipamentos e passagem de som. Caso a 

apresentação seja um teatro, encenação ou outrem que precise de um 

tempo prolongado para a atuação, avisar os membros da organização 

do evento antecipadamente; 

1.7  A responsabilidade do conteúdo das apresentações é exclusiva dos 

candidatos participantes, sendo estritamente proibido conteúdos 

contrários aos Direitos Humanos, tais como frases ofensivas, presença 



de calúnias, difamação ou incitação ao racismo, machismo, homofobia 

ou qualquer outro tipo de violência. Portanto, apresentações que 

possuam conteúdos com teor preconceituoso e/ou discriminatório serão 

interrompidas e encerradas imediatamente; 

1.8  Os inscritos devem autorizar, desde já, o uso de suas imagens em 

vídeo e fotos para registro e divulgação do evento em redes sociais. 

1.9  Será disponibilizado, também, um formulário impresso de inscrição no 

dia do evento para inscrições locais (quantidade de inscrições varia de 

acordo com o número de apresentações já inscritas). 
 

 

2. MODALIDADES A SEREM APRESENTADAS: 

Os participantes poderão se apresentar na modalidade artística de interesse 

pessoal, como por exemplo: 

 

• Bandas de música  

• Cantores solo 

• Duplas 

• Instrumentistas 

• Grupos de teatro 

• Mímicos 

• Ilusionistas 

• Stand-up comedy 

• Esquetes 

• Paródias 

• Poesias 

• Dança 

• Cover ou dublagem 

• Entre outros 

 

3. LOCAL E HORÁRIOS: 

3.1 O Palco Livre UFG estará localizado no gramado entre EMAC e o Centro 

de Convivências. 

3.2 Os horários disponíveis para apresentação são: 



• 09:00 

• 09:15 

• 09:45 

• 10:00 

• 10:15 

• 10:30 

• 10:45 

• 11:00 

• 11:15 

• 11:30 

• 11:45 

 

 

 

 

 
 


