
I CONCURSO CULTURAL VOZES MARGINAIS: BATALHA DE RAP/SLAM DO IFF
ITAPERUNA

O “I CONCURSO CULTURAL VOZES MARGINAIS: BATALHA DE RAP/SLAM DO
IFF ITAPERUNA’” é uma ação articulada dos projetos “Parada Musical: quem canta seus
males espanta!”, “Cine IFFilmes (Cineclube do IFF de Itaperuna-RJ)” e “Literature-se:
intervenção literária e ações da Academia de Letras do IFF Campus Itaperuna”. Como
forma de ajustar as ações dos projetos parceiros para este período de pandemia em que
vivemos, o concurso será realizado de forma virtual, basicamente através das redes sociais.

DOS OBJETIVOS

Artigo 1º: Este concurso objetiva despertar a comunidade interna do IFF
Campus Itaperuna para a criação e a fruição artística de vozes marginalizadas, em especial,
da música, do cinema e da literatura, além de revelar novos talentos, proporcionando um
espaço de expressão poético-musical.

DA PARTICIPAÇÃO

Artigo 2º: Todos os alunos matriculados no IFF Campus Itaperuna, no ano
de 2021, independentemente do curso, podem se inscrever no concurso. Todos servidores
lotados no campus e funcionários terceirizados podem também se inscrever.

DO OBJETO DO CONCURSO CULTURAL E DO TEMA

Artigo 3º: O participante deverá gravar um vídeo de, no máximo, 120
segundos (2 minutos), declamando um poema para a Batalha de Slam (poesia falada), OU
cantando um RAP (composição rítmica com rimas, mesclando poesia e música), ambos de
autoria própria. O tema é “Vozes marginais: música que transforma”. Nenhum outro
gênero textual ou tema serão aceitos neste concurso.

INSCRIÇÕES

Artigo 4º: Para se inscrever, o participante deverá enviar o vídeo nas
condições definidas no Artigo 3º para o e-mail do jornal IFFolha Itaperuna:
iffolhaitaperuna@gmail.com, informando no campo “Assunto”: “Inscrição e vídeo do I
Concurso Cultural Vozes Marginais: Batalha de Rap/Slam do IFF Itaperuna”; no corpo do
e-mail, é necessário informar (i) nome completo, (ii) matrícula, (iii) curso (no caso de
estudantes) ou setor (no caso de servidores e terceirizados), (iv) endereço do perfil do
instagram (se houver). O discente ou seu responsável, ao aceitar participar do concurso,
concordará com a fixação, utilização e disponibilização gratuita de sua imagem, voz e
atributos pessoais vinculados ao vídeo submetido, nas páginas do Facebook e Instagram
dos projetos, bem como de notícias produzidas por outros veículos de comunicação, sendo

mailto:iffolhaitaperuna@gmail.com


essa autorização permitida em todas as publicações e/ou durante todo o tempo de
realização do concurso.

DOS PRAZOS

Artigo 5º: O prazo de envio dos vídeos com a ficha de inscrição é de 13/07 a
30/07/21.

DA DINÂMICA DO CONCURSO CULTURAL

Artigo 6º: A partir do dia 02/08/21, ocorrerão as “Batalhas de Slam/Rap” entre os
vídeos enviados, os quais serão postados no IGTV da página no Instagram do IFFolha
Itaperuna: @iffolhaitaperuna e compartilhados nos stories para visualização e votação por
meio de enquete. A cada dia, dois vídeos batalharão entre si. Os vídeos mais votados serão
os vencedores, e se enfrentarão em novas rodadas de batalhas, até chegarmos a três
textos finais, com os maiores números de votos.

Artigo 7º: Durante o período de batalhas, a cada dia, haverá uma enquete para que
ocorra a votação dos textos. Qualquer pessoa poderá votar nos textos. Os participantes
poderão compartilhá-la, de modo a receber apoio e votos de seus seguidores e amigos.

Artigo 8º: A ordem dos textos a se enfrentarem nas batalhas seguirá a ordem de
chegada dos vídeos no e-mail indicado no Art. 4º.

DA PREMIAÇÃO

Artigo 9º: Os três vídeos mais votados durante as “batalhas” serão assim
premiados:

1º lugar: Livro “Hip Hop a lápis – Literatura do oprimido” + Headphone JBL Everest
JB950 Bluetooth Fm Super Bass Preto.

2º lugar: Livro “Hip Hop a lápis – Literatura do oprimido”.

3º lugar: Livro “Hip Hop a lápis – Literatura do oprimido”.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Artigo 10: Se tiverem contas nas redes sociais, os participantes deverão seguir as
páginas no Instagram “@iffolhaitaperuna”, “@oparadamusical”, “@cineiffilmes_itaperuna”,
“@literature_se_iff”, bem como as páginas no Facebook “IFFolha Itaperuna”, “Cineiffilmes
Itaperuna” e “Literature-se Literatura”. Durante o período de “batalhas”, cada participante
poderá compartilhar os stories nos quais for marcado, para que possa receber apoio e voto
de seus seguidores e amigos.



DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Casos que não estejam relacionados neste regulamento serão analisados e resolvidos pela
coordenação dos projetos envolvidos.

Itaperuna, 13 de julho de 2021.


