24º Cultura Inglesa Festival
REGULAMENTO 1º SLAM CI

O que é o Slam CI?
O 1º Slam CI - Campeonato de Spoken Word da Cultura Inglesa,
acontecerá durante o 24º Cultura Inglesa Festival, em sua primeira edição
digital, convidando o público geral e os nossos alunos para um divertido e
emocionante campeonato on-line de poesia falada, nos dias 20 e 21 de
março de 2021.
Se quiser saber mais sobre a linguagem do Slam, assista a este vídeo
Quem pode participar?
Poderá se inscrever qualquer pessoa física, a partir de 12 anos de idade,
residente nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia, onde atua a
Associação Cultura Inglesa São Paulo, realizadora do Cultura Inglesa
Festival. Alunos da Cultura Inglesa destes três estados também podem
participar.
É vedada a participação de pessoas que possuam relações de parentesco
com funcionários da Associação Cultura Inglesa São Paulo, ou com
membros da equipe do Cultura Inglesa Festival.
Como funciona?
São duas categorias de participação: Slam CI INGLÊS e/ou Slam CI
PORTUGUÊS. Para participar da categoria Slam CI INGLÊS é necessário ter
dois poemas autorais em inglês de até três minutos de duração. Para
participar da categoria Slam CI PORTUGUÊS é necessário ter dois poemas
autorais em português, de até três minutos de duração. Os poemas
deverão ter no máximo 3 minutos, podendo ter menor duração.

Um júri designado pelo Cultura Inglesa Festival selecionará os doze
participantes das classificatórias de cada categoria, considerando a
resposta à pergunta formulada na ficha de inscrição e a criatividade, em
forma e conteúdo, do poema escrito ou vídeo enviado.
Etapas da competição
Cada categoria terá duas etapas: classificatória e final, acontecendo nas
datas estabelecidas e informadas neste regulamento.
Serão selecionados doze participantes para as classificatórias, em cada
uma das categorias (inglês e português). Os seis participantes melhor
avaliados pelas notas do júri nesta etapa, passarão para a final.
Os participantes apresentarão um poema na etapa classificatória e
segundo poema enviado na final. A ordem de participação será
determinada por sorteio no momento do Slam. Os poemas devem ser
apresentados ao vivo, online pelo zoom, sem acompanhamento musical,
cenário ou figurino.
Em ambas etapas haverá um júri composto por professores da Cultura
Inglesa e convidados da equipe organizadora, que dará notas de 0.0 a
10.0 ao final de cada poema, tendo como critério o texto e a performance
do participante.
Na etapa final de cada categoria serão anunciados os 2 (dois) vencedores
do Slam CI.
Datas:
O 1º SLAM CI acontecerá nas seguintes datas e horários:
Dia 20/03/21- Classificatórias
SLAM CI PORTUGUÊS - 14h às 16h (horário de brasília)
SLAM CI INGLÊS - 16h30 às 18h30 (horário de brasília)
Dia 21/03/21- Finais
SLAM CI PORTUGUÊS - 14h às 16h (horário de brasília)

SLAM CI INGLÊS - 16h30 às 18h30 (horário de brasília)

Onde será?
Todas as etapas serão realizadas online, via Zoom.
A organização do Slam providenciará os links e enviará aos participantes
todas as orientações necessárias,no e-mail cadastrado no ato da inscrição,
para a participação no evento, com pelo menos 5 dias de antecedência do
início da competição.
Como se inscrever?
Para se inscrever, basta preencher a ficha de inscrição online
https://forms.gle/EYJ7oiBevjcKRpy18 e enviá-la até às 23:59 do dia
22/02/2021 com as informações solicitadas. Também será necessária uma
autorização assinada pelos pais ou responsáveis para os participantes
menores de idade. Você encontrará um modelo de autorização ao fim
deste regulamento.
Ao formulário também deverá ser anexado um poema autoral do
participante, escrito ou gravado em vídeo, e uma resposta à pergunta:
Porque você quer participar do Slam CI?

Premiação:
SLAM CI INGLÊS:

1º lugar - R$ 1.500,00 em dinheiro + uma bolsa 100% para qualquer curso
no 1º semestre de 2021 em qualquer unidade da Cultura Inglesa dos
estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia
2º lugar - R$ 1.000,00 em dinheiro + uma bolsa 100% para qualquer curso
no 1º semestre de 2021 em qualquer unidade da Cultura Inglesa dos
estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia
3º lugar - R$ 500,00 em dinheiro + uma bolsa 100% para qualquer curso
no 1º semestre de 2021 em qualquer unidade da Cultura Inglesa dos
estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia

SLAM CI PORTUGUÊS:
1º lugar - R$ 1.500,00 em dinheiro + uma bolsa 100% para qualquer curso
no 1º semestre de 2021 em qualquer unidade da Cultura Inglesa dos
estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia
2º lugar - R$ 1.000,00 em dinheiro + uma bolsa 100% para qualquer curso
no 1º semestre de 2021 em qualquer unidade da Cultura Inglesa dos
estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia
3º lugar - R$ 500,00 em dinheiro + uma bolsa 100% para qualquer curso
no 1º semestre de 2021 em qualquer unidade da Cultura Inglesa dos
estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia

Cronograma:

Período de Inscrições

de 22/01 a 22/02/2021

Seleção do júri

24/02 a 28/02/2021

Publicação dos slammers
selecionados para competição

01/03/2021

Eliminatórias - Slam CI Inglês /
Slam CI Português

20/03/2021

Final - Slam CI Inglês / Slam CI
Português

21/03/2021

Autorização de participação para menores de idade, acesse o link:
https://cultural.culturainglesa.com.br/wp-content/uploads/2021/01/CIF_
AUTORIZACAO_RESPONSAVEL_MENOR-1.docx.pdf
Atividades de formação:
Haverá atividades gratuitas de formação, incluindo oficinas e mentorias,
com artistas brasileiros e internacionais, como parte da programação do

1º Slam CI. Acompanhe os anúncios da programação do
Festival pelos canais oficiais e participe!
Dúvidas:

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe do 24º Cultura
Inglesa Festival pelo email: duvidascif@culturainglesa.com.br

