UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
CURSO DE MEDICINA
CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA ARMANDO BEZERRA
EDITAL DE INSCRIÇÕES - II NOITE CULTURAL
1. DA NOITE CULTURAL E SUAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. A “Noite Cultural” é um evento organizado pelo Centro Acadêmico de Medicina Armando Bezerra, da
Universidade Católica de Brasília (CAMAB - UCB), na intenção de promover integração, entretenimento e lazer
para os acadêmicos e seus familiares, egressos e docentes, do curso de Medicina da Universidade Católica de
Brasília (UCB).
1.2. Nesse evento, os acadêmicos e docentes do curso de Medicina da Universidade Católica de Brasília terão a
oportunidade de expressar os seus talentos artísticos por meio de performances rítmicas, musicais e teatrais, de
declamação de poemas e textos, ou mesmo através de fotografias, desenhos, trabalhos manuais e quaisquer
outros estilos que preferirem. Ao final, será realizada a premiação das melhores apresentações. A apresentação
de docentes não terá caráter competitivo.
1.3. Nesse evento, os acadêmicos do 12º semestre (turma 26) e os recém-formados (turma 25) também serão
homenageados pelo Centro Acadêmico de Medicina Armando Bezerra (CAMAB) e pela Associação Atlética dos
Acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília (AAAMUCB), por terem contribuído com a
construção do curso.
1.4. No segundo semestre do ano de 2019, a II Noite Cultural do curso de Medicina da Universidade Católica de
Brasília ocorrerá no dia 14 de agosto, tendo seu início às 16 horas, no Auditório do bloco Central da Universidade
Católica de Brasília.
2. DOS OBJETIVOS
2.1. Enaltecer a importância da influência artística e da sensibilidade, não só no cotidiano, mas no campo
profissional de cada participante.
2.2. Difundir a arte e a cultura, estimulando o enaltecimento, apreciação e performance entre os participantes.
2.3. Promover a criatividade e a liberdade de expressão dos participantes.
2.4. Estimular a inter-relação entre familiares, acadêmicos, egressos e docentes, do curso de Medicina da
Universidade Católica de Brasília.
2.5. Incentivar a solidariedade.
2.6. Premiar as melhores apresentações.
2.7. Prestar homenagem aos acadêmicos do 12º semestre e recém-formados.
3. DO EVENTO E DAS REGRAS GERAIS DA COMPETIÇÃO
3.1. Foi estipulado pela comissão organizadora que as apresentações performáticas terão tempo máximo de
duração, sendo o tempo de cada categoria especificado neste edital. Esse tempo não pode ser extrapolado, caso
contrário o candidato estará sujeito a punições, o que inclui a eliminação da competição.

3.2. Caso ocorram problemas técnicos, o tempo de resolutiva não será contabilizado no tempo de apresentação
dos candidatos.
3.3. A ordem das apresentações será definida por intermédio de um sorteio realizado pela comissão
organizadora do evento.
3.4. A comissão organizadora disponibilizará alguns equipamentos para auxiliar as apresentações. Caso
desejem utilizar algum equipamento, favor entrar em contato através do e-mail noiteculturalucb@gmail.com
enviando em anexo todos os equipamentos que pretendem utilizar para que possamos confirmar a
disponibilidade.
3.5. Os demais equipamentos, que os candidatos irão necessitar para a realização das apresentações, deverão
ser levados pelos próprios (incluindo cabos para instrumentos), sendo de inteira responsabilidade dos mesmos.
3.6. Serão eliminados imediatamente da competição aqueles que: 1) Não apresentarem o que foi proposto no ato
da inscrição; 2) Se apresentarem com pessoas a mais ou faltantes ou que não sejam os indivíduos especificados
no ato da inscrição; 3) Apresentarem quaisquer tipos de má conduta durante o evento. Casos específicos serão
considerados pela comissão organizadora do evento.
4. DAS CATEGORIAS
4.1. CATEGORIA DE APRESENTAÇÃO AO VIVO
4.1.1. Inscrições - Serão aceitas inscrições individuais ou em grupos. A inscrição individual será aceita
somente para aluno regularmente matriculado no curso de Medicina da UCB, com exceção da turma 25,
formandos homenageados que serão bem-vindos para se apresentarem. A participação da banda será
permitida se ao menos 1 integrante estiver regularmente matriculado no curso de Medicina da UCB. - Todos
os participantes de apresentações em grupo deverão ser especificados no ato da inscrição. - Não há limite
para o número de inscritos. - As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online no link:
https://www.camabucb.com/2-noite-cultural. Deverão ser realizadas até o dia 10 de agosto de 2019. - A
taxa de inscrição é de R$ 20,00 por integrante de um grupo. Este valor é limitado a duas apresentações.
Caso o participante queira tocar em mais de duas apresentações, deverá pagar uma taxa de R$ 10,00 por
apresentação excedida. - O pagamento da taxa deve ser realizado através do site mencionado acima ou
com os seguintes membros do CAMAB: Adriely (32), Amanda Gogola (33), Carol Seixas (34), Lucas Jezuino
(31), Marcela (33), Natália Fujioka (34), Yohanna (31) até o dia 13 de agosto de 2019. Um membro do
CAMAB estará encarregado de receber o pagamento daqueles que ainda não tiverem pago previamente. A inscrição e o pagamento da taxa de inscrição, por todos os integrantes do grupo, é indispensável para a
apresentação desse. - No ato da inscrição, o participante preencherá uma ficha, onde serão informados o
nome da apresentação (nome do grupo/artista/banda), uma descrição sucinta da apresentação, um e-mail e
um telefone para contato. - Após realizar a inscrição, o participante deve enviar um e-mail para
noiteculturalucb@gmail.com com o nome da apresentação e com uma lista detalhada de materiais que irá
utilizar nessa, discriminando quais materiais possui e quais materiais precisará como auxílio da comissão
organizadora. Trataremos de cada caso individualmente.
4.1.2. Apresentações - Os inscritos se apresentarão no dia 14 de agosto de 2019, a partir das 16 horas, no
Auditório do Bloco Central da UCB. - O tempo de apresentação máximo é de 10 (dez) minutos, sem
possibilidades de prorrogação. - A ordem das apresentações será definida por sorteio e será divulgada no dia 12
de agosto de 2019. Atrasos não serão tolerados. É necessário que a banda chegue com a antecedência de no
mínimo 1 (uma) hora, para preparar os equipamentos.

4.1.3. Critérios de Julgamento e Premiação - Os que se apresentarem serão avaliados por uma equipe
convidada de acordo com os seguintes critérios: Criatividade, Interpretação, Presença de Palco, Talento,
Adequação ao Tempo. - A cada critério será fornecida uma nota de 0 a 10 pelo jurado. A nota final de cada
jurado será dada pela soma das notas de cada um dos quatro critérios. Além disso, o público votará suas
melhores apresentações, de acordo com uma nota de 0 a 10. Posteriormente, as apresentações serão
classificadas a partir da média aritmética das notas finais de todos os jurados e a do público. - São critérios de
desempate: 1) percentual da banda formado por acadêmicos de Medicina da UCB; 2) Média das notas de
afinação de todos os jurados; 3) Média das notas de presença de palco de todos os jurados. - Serão premiados
os apresentadores classificados em primeiro e segundo lugar.
4.2. CATEGORIA EXPOSIÇÃO
4.2.1. Inscrições - Serão aceitas somente inscrições individuais. A inscrição individual será aceita somente para
aluno regularmente matriculado no curso de Medicina da UCB, com exceção da turma 25, formandos
homenageados que serão bem vindos para se apresentarem. - Não há limite para o número de inscritos. - As
inscrições devem ser feitas por meio de formulário online no link: https://www.camabucb.com/2-noite-cultural.
Deverão ser realizadas até o dia 10 de agosto de 2018. - A taxa de inscrição é de R$ 20,00 por participante e
deverá ser paga até o momento da entrega dos trabalhos a serem expostos. Não serão expostos trabalhos dos
participantes que não tiverem pago a taxa. - O pagamento da taxa deve ser realizado através do site
mencionado acima ou com os seguintes membros do CAMAB: Adriely Melo (32), Amanda Gogola (33), Carol
Seixas (34), Lucas Jezuino (31), Marcela Carvalho (33), Natália Fujioka (34), Yohanna Garcia (31), até o dia 13
de agosto de 2019. - As fotografias/ os desenhos/ os trabalhos manuais deverão ser entregues até às 17:00
horas do dia 13 de agosto de 2019 para as pessoas responsáveis pelas inscrições. - Poderão ser entregues até
três fotografias em papel fotográfico A3 e com nome e turma do participante em todas elas. - Poderão ser
entregues até três desenhos em papel A3 branco e com nome e turma do participante em todos eles. - Poderão
ser entregues até três trabalhos manuais, com nome e turma do participante em todas eles.
4.2.2. Exposição dos Fotografias, Desenhos e Trabalhos Manuais - Os trabalhos manuais serão expostos no
Hall de entrada do Auditório do Bloco Central da UCB, no dia 14 de agosto de 2019.
4.2.3. Avaliação e Premiação - Os trabalhos expostos serão avaliados por uma equipe convidada de acordo
com os seguintes critérios: Beleza, Originalidade e Expressão. - A cada critério será fornecida uma nota de 0 a
10 pelo jurado. A nota final de cada jurado será dada pela soma das notas de cada um dos três critérios. O
público também votará nos trabalhos, com uma nota de 0 a 10. Posteriormente, as apresentações serão
classificadas a partir da média aritmética das notas finais de todos os jurados. - Haverá premiação somente o
primeiro colocado na categoria de Exposição - O ganhador receberá o prêmio durante o evento da I Noite
Cultural, no dia 14 de agosto de 2019, a partir das 16 horas.
5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. Ao final das apresentações de todas as categorias, serão divulgadas as classificações resultantes das notas
estipuladas pelos jurados e pelo público.
5.2. A classificação divulgada será por categoria.
6. DA PREMIAÇÃO
6.1. A premiação será ofertada conforme a classificação.

6.2. Serão premiados os participantes classificados nas posições de primeiro e segundo lugares da categoria
de Apresentações ao Vivo.
6.3. Serão premiados os participantes classificados na posição de primeiro lugar da categoria de Exposições.
6.4. A premiação só será entregue ao candidato que estiver regularmente inscrito na competição ou, em caso de
grupos, que contenham todos os membros devidamente inscritos.
6.5. O prêmio será disposto da seguinte forma:
6.5.1. Ao primeiro lugar da categoria de Apresentações ao Vivo, será ofertado R$ 200,00.
6.5.2. Ao segundo da categoria de Apresentações ao Vivo, será ofertado R$ 150,00.
6.5.3. Ao primeiro lugar da categoria de Exposições, será ofertado R$ 200,00.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Ao realizar a inscrição, o candidato estará ciente das regras, estando este concordando com todas as
disposições apresentadas por esse edital.
7.2. Serão dispostos, aos participantes do evento, certificação por intermédio do CAMAB – UCB.
7.3. Qualquer problemática relacionada ao evento, deve ser tratada com a comissão organizadora da II Noite
Cultural.
7.4. O presente edital poderá estar sujeito a alterações.
7.5. Quaisquer casos não previstos por esse edital, serão tratados, discutidos e julgados diretamente pela
comissão organizadora da II Noite Cultural de 2019.
8. MAIS INFORMAÇÕES
(62) 98183-0500 - Adriely (32)
(61) 98332-6458 - Amanda Gogola (33)
(61) 99688-8671 - Carol Seixas (34)
(61) 99192-0266 - Lucas Jezuino (31)
(61) 99863-8544 - Marcela (33)
(62) 99145-6110 - Natália Fujioka (34)
(62) 99605-4845 - Yohanna (31)
Atenciosamente,
Coordenação
CAMAB.
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