
 

   

I FESTIVAL ESTUDANTIL DE HUMOR 
RESUMO DO REGULAMENTO 

 

Qual o tema do Festival? Política Também tem Graça 

Quem pode se inscrever? Estudantes, a partir de 16 anos, que estude em qualquer instituição de ensino 

Como fazer a inscrição? 1. Faça sua inscrição no formulário de inscrição virtual: 
https://goo.gl/forms/JOX0Kf5chIVxDmMq1. 
 

2. Envie para o email festivalestudantildehumor@gmail.com sua comprovação 
estudantil e seu trabalho humorístico com o tema Política Também tem Graça. 

 
IMPORTANTE: Exija confirmação de recebimento do envio de seu email. Só assim 
você garantirá que sua inscrição foi realmente recebida. 

Que tipo de trabalho 
humorístico posso 
inscrever? 

Poderão ser inscritos trabalhos em qualquer formato (textos, vídeos, áudios, 
fotografias, memes etc). 
 
IMPORTANTE: 
- Trabalhos em formato texto, desenho, fotografia, charges, caricaturas etc NÃO 
poderão ultrapassar o limite de 1 (uma) página. 
- Trabalhos em formato vídeo, performances ou stand up NÃO poderão ultrapassar 
o limite de 1 (um) minuto. 

Qual o período de 
inscrições? 

As inscrições poderão ser feitas de 01 de setembro a 15 de novembro de 2016. 

Como será a seleção? A seleção será dividida em duas fases: 
Fase 1 – Seleção de até 30 participantes que irão para a Fase 2. 
Fase 2 – Audição aberta e seleção dos três finalistas e ganhadores do Festival. 
 
IMPORTANTE: A apresentação na Fase 2 só pode ser realizada pela pessoa 
selecionada na Fase 1. Não pode haver substituição para apresentações. 

Qual a premiação? 1º Lugar – 01 (um) notebook; 
2º Lugar – 01 (um) celular; 
3º Lugar – 01 (um) tablet. 

Qual o calendário do 
Festival? 

Inscrições – 01 de setembro a 15 de novembro de 2016 
 
Evento Fase 2 – 02 de dezembro de 2016  

Onde posso tirar 
dúvidas? 

Dúvidas por escrito somente através do e-mail 
festivalestudantildehumor@gmail.com. 
 
Outras informações na página de Facebook do evento https://www.facebook.com/I-
Festival-Estudantil-de-Humor-1759573764322533/ 
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