
 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA DE ENFERMAGEM EM 

PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS À 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - NEPIH 

 

XIII CANTAFEN E IV CANTAFEN MIRIM  

REGULAMENTO 2019 

 

 

- LOCAL: Auditório da Faculdade de Enfermagem/UFG  

Rua 227 Qd 68, S/N - Setor Leste Universitário - Goiânia- Go. CEP: 74605-080 - Telefone: (62) 3209-6280 

- DATA: 15/05/2019 - HORÁRIO: 18:00h às 21:30h 

• A participação no evento é gratuita.                                               

• Envio da paródia, até o dia 10 de maio de 2019. 

• Os certificados serão disponibilizados na semana seguinte ao evento, via e-mail informado aqui.                                                                 

• As inscrições SOMENTE serão realizadas nesse formulário.  
 
• As modalidades de inscrição:                                                                       
 1-PARTICIPANTE: com apresentação de paródias. O autor principal submete a paródia, com o nome completo 
de todos os membros (certificado de apresentação a todos que se apresentarem no dia).                                                                           
2-OUVINTE: sem apresentação de paródias. A inscrição pode ser feita por aqueles que comparecerão ao evento. 
Certificado de participação no evento. 
                                                                                                 
• Cada participante/grupo poderá inscrever o número de paródias que desejar.                                                                                              

• É livre a participação dos servidores e estudantes da Faculdade de Enfermagem/UFG e outras Instituições de 
Ensino e membros de Serviços de Saúde.                                                                                  

• As paródias deverão ter como tema central: Higienização das Mãos. Outros temas também poderão ser 
contemplados, sendo eles: uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Multirresistência 
microbiana.                                                                     

• As letras das paródias deverão ser enviadas em arquivo WORD, contendo, além da paródia, o nome completo 
e o e-mail do autor principal e de cada integrante do grupo, além do nome da música e do autor - original.    

• A letra da paródia será avaliada pela comissão organizadora e os autores receberão a resposta sobre o 
"deferimento" ou "ajustes necessários", via e-mail do autor principal. 

• As letras das paródias serão projetadas, concomitantemente, à apresentação do participante/grupo, para que 
a plateia acompanhe as letras. Para isso a equipe deverá preparar também o arquivo da letra da paródia em 
power-point e anexar abaixo no formulário, no momento da inscrição. É indispensável o envio deste arquivo. 

• A ordem de apresentação será realizada por meio de sorteio.                                                                

• Cada participante/grupo é responsável pelos instrumentais utilizados na apresentação (exemplo: teclado, 
violão, violino) e arquivos de músicas em playback. Disponibilizaremos equipamentos de áudio.                                                                    

• Um participante, preferencialmente, o autor principal, deverá comparecer ao auditório da FEN, das 16:00 às 
17:00 para testar os instrumentais e salvar os arquivos de áudio no equipamento do auditório. Um membro da 
comissão organizadora auxiliará nesse processo.                                                                                

• Teremos premiação para as melhores paródias, conforme avaliação da comissão julgadora.  

• Critérios   que   serão   analisados   pelos   jurados:  interpretação, caracterização, originalidade, presença de 
palco e contextualização do assunto proposto.                                                                                                   

• Ao final do evento, a paródia vencedora será cantada por todos.                      

• Qualquer dúvida, entrar em contato via e-mail: nepih.fen@gmail.com 

mailto:nepih.fen@gmail.com

