
 

 

DIRETORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

Edital 1/2020 

I MARATONA CULTURAL UNIFENAS 

 

A Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UNIFENAS e o Núcleo de 

Cultura e Artes da UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO- UNIFENAS, 

CONSIDERANDO a suspensão temporária das atividades culturais, informam que 

continuam abertas as inscrições para apresentações na I MARATONA CULTURAL 

DA UNIFENAS, com o adiamento das apresentações que serão realizadas nos dias 

17 e 18 de setembro de 2020. 

 
 

1. INSCRIÇÕES 

 

A I Maratona Cultural da Unifenas está aberta à participação de Professores e 

Acadêmicos de todos os câmpus da Unifenas, bem como de membros da 

comunidade em geral, mediante a INSCRIÇÃO para a modalidade escolhida, 

sendo que cada pessoa ou grupo somente poderá se inscrever em uma 

modalidade. 
 

As inscrições deverão, para a seleção e aceite, ser  realizadas no período de 2 de 

março a 27 de agosto de 2020 da seguinte forma:  

 

I. Preencher e enviar no endereço eletrônico abaixo a ficha de inscrição com o 

Anexo I (Termo de Cessão e Autorização de uso de Imagem). 

(http://www.unifenas.br/extensao/maratonacultural) 

 

II. Anexar arquivo na ficha de inscrição, nas modalidades de Poesia, Conto, 

Fotografias e Desenhos Artísticos. 

 

III. Enviar link do YouTube com o vídeo das modalidades de Mídias audiovisual, 

Música e Teatro. 

 

As inscrições somente serão validadas após o recebimento da ficha de inscrição 

juntamente com o Anexo I. 

 

 

2. MODALIDADES ARTÍSTICAS OU CULTURAIS 
 

Serão consideradas as seguintes modalidades, para fins de inscrição na I Maratona 

Cultural da Unifenas: 

 

I. Literatura: ambas as modalidades de autoria própria do inscrito, 1 por 

autor, digitadas em páginas A4, fonte arial 12, espaçamento simples 

a) Poesia 

b) Conto (máximo 10 páginas, frente)  

 

II. Fotografias: até 3 fotos por autor. 

 

III. Mídias audiovisuais: 1 por autor 

http://www.unifenas.br/extensao/maratonacultural


a) Documentário (máximo 5 minutos) 

b) Videoclipe (máximo 3 minutos) 

 

IV. Música: 1 por autor 

a) Composição 

b) Interpretação 

 

V. Desenho artístico: até 3 por autor 

a) Concreto  

b) Abstrato  

 

VI. Teatro: Interpretação teatral de monólogo (máximo 10 minutos) 

 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO E ACEITE 

 

As inscrições serão encaminhadas pelo NUCAU, para apreciação e seleção por 

Comissão interdisciplinar, podendo ou não serem aceitas como de relevância 

cultural e artística. Se selecionado e aceito, o autor inscrito será notificado por e-

mail com a data, horário e endereço eletrônico da veiculação virtual do vídeo de 

sua apresentação dentro do período da maratona, de 17 a 18 de setembro. A 

responsabilidade pela autoria é exclusivamente do inscrito na respectiva 

modalidade e, se verificado o plágio, acarretará a desclassificação do mesmo. 

 

 

4. DIREITOS AUTORAIS E DE USO DE IMAGEM 

 

A inscrição está condicionada à concordância com a cessão de direitos e uso de 

imagem constante do Anexo I e demais responsabilidades de autorização, a qual 

entra em vigor no ato da inscrição do participante. 

 
Os direitos de uso relativos às obras encaminhadas serão cedidos à UNIFENAS por 

prazo indeterminado, sem que seja devido ao participante qualquer remuneração 

ou compensação em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei nº 9.610/98, 

podendo ser utilizadas e divulgadas pela UNIFENAS, na íntegra ou em trechos, em 

qualquer mídia, inclusive pela internet, independentemente de nova autorização, 

desde que citado(s) o(s) nome(s) do(s) autor(es). 

 

É de inteira responsabilidade dos autores as questões inerentes ao direito autoral e 

de imagem de terceiros envolvidos na elaboração e veiculação das obras inscritas, 

desde já se obrigando a indenizar a UNIFENAS na hipótese de a entidade sofrer 

qualquer prejuízo.  

 

Se constatada pela Comissão Julgadora qualquer tentativa de fraude, adulteração 

ou plágio, o material estará automaticamente desclassificado. 

 

Os inscritos serão responsáveis, com exclusividade absoluta, por qualquer ato, 

apresentação ou palavras que possam ser considerados ofensivos a terceiros. 

 

 

5. APRESENTAÇÃO, PREMIAÇÃO E CERTIFICADOS 

 

Cada comissão irá selecionar os vídeos dos três melhores candidatos de cada 

modalidade para apresentação virtual nos dias 17 e 18 de setembro, em 

endereço eletrônico. 



No dia 18 de setembro acontecerá, em endereço eletrônico, a apresentação 

virtual de vídeos dos primeiros lugares de cada uma das diversas modalidades, os 

quais receberão um troféu. Todos os participantes, regularmente inscritos, 

receberão certificados de participação. 

 

Os itens não contemplados nas normas gerais deverão ser avaliados e deliberados 

pela Comissão Organizadora. 

 

6. ORGANIZAÇÃO 

 

Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade José do Rosário 

Vellano (UNIFENAS) e NUCAU – NÚCLEO DE CULTURA E ARTES DA UNIFENAS. 

 

 

 

 

 

 

Alfenas, 05 de junho de 2020  



ANEXO I 

 

TERMO DE CESSÃO E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, eu 

___________________________, brasileiro(a), portador(a) do CPF 

_______________ e RG _______________, domiciliado na Rua/Av 

__________________________________ Nº______, Bairro 

_______________________, na Cidade _______________ CEP 

___________, doravante denominado ”CEDENTE”, neste ato CEDE e 

AUTORIZA, a título inteiramente gratuito, à UNIVERSIDADE JOSÉ DO 

ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS, ou a quem esta expressamente indicar, 

o direito de utilizar e editar as imagens/vídeos e quaisquer elementos que 

integrem, que forem captadas, fixadas e gravadas pelo participante, e o 

direito de publicar as obras inscritas na “I Maratona Cultural da 

UNIFENAS”. 

A autorização, ora concedida abrange, ainda, a utilização do nome e dados 

biográficos do(a) CEDENTE. Esta autorização não gera e não gerará, 

quaisquer vínculos ou obrigações trabalhistas, securitárias, previdenciárias, 

indenizatórias, ou mesmo empregatícias, ou seja, não onerosos, nada sendo 

devido a qualquer título de direitos conexos e não obriga por perda, dano 

ou devolução dos arquivos fotográficos entregues. Sendo esta a expressão 

da verdade, o(a) CEDENTE firma presente, em caráter irrevogável e 

irretratável, na forma da lei. 

 

 

Alfenas, ____ de ___________ de 2020 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Cedente 


