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CONCURSO DE BELEZA NEGRA
Regulamento

A Direção-Geral do Câmpus Votuporanga do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia  de São Paulo (IFSP), Câmpus Votuporanga, no uso de suas atribuições, torna público o

edital  do  evento  gratuito  “Concurso de  Beleza  Negra”,  ação  do  projeto  de  Extensão  “Des-

construindo Padrões”, conforme edital nº. 228/2019 CEX-VTP, estabelecendo objetivos, critérios de

participação, cronograma, número de vagas, critérios de avaliação e premiação:

1. Do evento e do Projeto de Extensão “Des-contruindo padrões”

No  IFSP,  considera-se  projeto  de  extensão  o  conjunto  de  atividades 

interdisciplinares  de  caráter educativo, tecnológico, artístico, científico, social e cultural, desenvolvidas

e/ou aplicadas na interação com a comunidade  interna  e  externa,  com  objetivos  específicos  e 

prazos  determinados,  visando  à  interação  transformadora  entre  a  comunidade  acadêmica  e  a

sociedade.

Em 2018, o “Concurso de Beleza Negra” foi um dos 19 projetos contemplados pelo

Programa  “Neabi  em  Ação”,  com  o  objetivo  de  contribuir  para  a  promoção  e  valorização  da

diversidade étnico-racial, bem como o ensino da História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena.

O projeto previa  a oferta de oficinas preparatórias  que subsidiassem a participação dos candidatos

inscritos para o concurso de beleza, que ocorreu durante a Semana da Consciência Negra de 2018.

Foram disponibilizadas 40 vagas, abertas para estudantes  auto declarados negros  que  estivessem 

matriculados  no  Ensino  Médio  nas  redes pública e privada do município de Votuporanga.

Neste  ano,  o  concurso  será  executado  pelo  projeto  de  extensão  “Des-construindo

Padrões”, o qual tem o objetivo de discutir questões relacionadas a racismo, homofobia, preconceito,

femínicidio e violência doméstica. Ao elencar a temática étnico-racial, o evento propõe a descontrução

de  padrões  estéticos  adotados  pela  sociedade  ditos  como perfeitos  e  bonitos.  No caso,  o  padrão

“eurocêntrico”. Diante disso, o concurso tem o objetivo de ressignificar  esses padrões e, ao mesmo

tempo, contribuir para a valorização da Cultura Afro-Brasileira. A  superação  de paradigmas  estéticos 
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relacionados  a  indústria  cosmética  e  da  moda  e  dos  padrões  vigentes  na  propaganda comercial, 

por  meio  de  metodologia  de  participação  e  avaliação caracterizada  pela  superação  do  modelo

tradicional de concurso de beleza, são aspectos que complementam a perspectiva.

2. Da participação no concurso e do número de vagas

São disponibilizadas 40 vagas, sendo 20 para o público feminino e 20 para o masculino,

podendo se inscrever qualquer estudante matriculado no Ensino Médio no município de Votuporanga,

das redes pública e particular.

As   inscrições   serão   realizadas   presencialmente,   na   Coordenação   de  

Extensão   do   câmpus Votuporanga, entre 30/09 e 25/10, por meio de preenchimento de:

- Ficha de Inscrição (Anexo I);

- Autorização de Uso de Imagem e Voz (Anexo II). Os estudantes menores de 18 anos

serão inscritos por mãe, pai ou responsável legal;

- Os  candidatos  de  escolas  públicas  estaduais  e   particulares  deverão  apresentar  

Atestado  de Matrícula expedido pela instituição no momento da inscrição.

Caso haja vagas remanescentes na categoria masculina, haverá preenchimento com base

em lista de espera da categoria feminina.

A inscrição no concurso é gratuita, por ordem de chegada e dá direito ao candidato de

participar de todas  as  oficinas  que  serão  ofertadas  conforme Anexo III,  no  câmpus  Votuporanga, 

como  etapas  que fornecerão subsídios para a candidatura a  Miss Beleza Negra IFSP Votuporanga

2019 e Mister Beleza Negra IFSP Votuporanga 2019.

A lista de inscritos será divulgada no dia 29/10.

3. Das etapas e critérios do concurso

Os candidatos inscritos serão avaliados por Comissão Avaliadora, em três etapas: 
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Etapa 1 – Desfile de Trajes e Adereços;

Etapa 2 – Apresentação Cultural;

Etapa 3 – Perguntas e Arguição Oral.

O concurso ocorrerá dia 23/11, a partir das 19h, como encerramento da Semana da

Consciência Negra 2019.  No Desfile de Trajes e Adereços (Etapa 1), serão  avaliadas  a  criatividade,  a 

construção  estética  do  traje  e  dos  adereços  e  a  originalidade.  Nessa  etapa,  o  público  votará  e

escolherá a Miss Simpatia e o Mister Simpatia.

Na  Apresentação  Cultural (Etapa  2),  cada  candidato  terá  até  3  minutos  para 

manifestação  cultural  correlata  ao  patrimônio  cultural  afro-brasileiro  e  suas  atualidades, 

representados  através  de  composições  musicais,  audiovisuais  e  cênicas,  bem como pela  dança  e

produção poético-literária, além da religiosidade e da gastronomia. Na apresentação, serão avaliados a

criatividade, o domínio do tema e a originalidade.

Na etapa de Perguntas e Arguição Oral (Etapa 3), cada candidato responderá a três

questões  sobre  História  e  Cultura  Afro-Brasileira,  História  da  África  e  Patrimônio  Cultural  Afro-

Brasileiro, em que serão avaliados o conhecimento, o domínio e a identificação com a temática.

4. Da apuração e premiação

A apuração das  três  etapas  do concurso  ocorrerá  logo após  a  Etapa 3,  seguida  da

premiação e do encerramento.

A Comissão Avaliadora escolherá a Miss Beleza Negra IFSP Votuporanga 2019 e o

Mister Beleza Negra IFSP Votuporanga 2019, que serão premiados com faixa alusiva e troféu artesanal.

Haverá premiação para os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminino,

com entrega de troféus artesanais, além de faixa alusiva para os vencedores.

5. Das oficinas e da construção das candidaturas
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Todos os candidatos inscritos terão acesso a oficinas formativas e informativas,  que

serão ofertadas entre  01/11, 08/11  e  09/11,  conforme  Cronograma  das  Atividades  (Anexo  III), 

no  câmpus  Votuporanga,  como subsídios  para  a  construção  da  participação  nas  etapas  do 

concurso.  Os  candidatos  inscritos  que  não participarem de pelo menos 50% das oficinas serão

eliminados do concurso.

Os  candidatos  inscritos  serão  assessorados  diretamente  pelo  projeto  Descontruindo

Padrões, que fará a divulgação das oficinas, controle de presença e orientações permanentes em relação

a composição dos trajes e da apresentação cultural,  além da organização de  pelo  menos  1  (um) 

ensaio  geral  no  anfiteatro  do  câmpus  Votuporanga.

O  calendário  das  oficinas  será divulgado na página eletrônica da unidade.

As oficinas tratarão da temática do concurso em atividades de cuidados e penteados de cabelos afro,

confecção e utilização de vestimentas e adereços, danças, maquiagem e história e cultura. A oferta das

oficinas se dará em função da execução de edital de chamada pública.

6. Disposições finais 

A inscrição neste concurso pressupõe a autodeclaração do candidato como negro.

Eventuais  dúvidas  de  candidatos  podem  ser  esclarecidas  através  de  envio  de 

mensagem  para  o endereço: extensao.vtp@ifsp.edu.br e pelo telefone: 17 3426.6984.

Todas  as  etapas  do  concurso  ocorrerão  no  Anfiteatro  do  câmpus  Votuporanga, 

sito  a  Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014 – Pozzobom.

Os casos omissos serão julgados pela Coordenadoria de Extensão,  pela coordenação do

Projeto e pela Direção-Geral do Câmpus Votuporanga.

Votuporanga, 30 de setembro de 2019.

MARCOS AMORIELLE FURINI
Diretor-Geral
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Anexo I – Formulário de Inscrição

Nome do candidato/a:

Data de nascimento: ____/____/__________ (   ) Masculino   (   ) Feminino

Endereço:

Telefone:

Email:

Escola:

Número do RG: Órgão: Data:____/____/__________

Nome do pai, mãe ou responsável legal:

 

 

 

(     ) Autorizo, a inclusão do número de telefone do/a candidato/a em grupos eletrônicos de mensagens 
instantâneas para obtenção de informações relativas ao andamento do concurso.

 

(     ) Não autorizo, a inclusão do número de telefone do/a candidato/a em grupos eletrônicos de mensagens 
instantâneas para obtenção de informações relativas ao andamento do concurso.

 

Votuporanga,                  de                                                                                                                                    de 2019

 

_______________________________

Assinatura
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Anexo II – Autorização de Uso de Imagem e Voz

Pelo presente instrumento, autorizo o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo Campus

Votuporanga, sediado na Av. Jerônimo Figueira da Costa, n.° 3014 – Pozzobon – CEP  15503-110,  a  divulgar, 

utilizar  e  dispor  na  íntegra  ou  em  partes,  inclusive  para  fins institucionais,   educativos,   informativos,  

técnicos   e   culturais,   o   meu   nome,   minha   imagem (fotografia  e  vídeo)  e  som  de  voz,  sem  que  isso 

implique  em  ônus  para  esta  instituição, exclusivamente em relação a minha participação neste Concurso de

Beleza Negra.

 

Nome do pai, mãe ou responsável legal:
 

 

 

 

 

 

 

Votuporanga,                  de                                                                                                                                    de 2019.
 

 

 

 

Assinatura
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Anexo III – Cronograma das atividades

30/09 a 25/10 Inscrições

29/10 Divulgação dos inscritos

01, 08 e 09/11 Oferta de oficinas preparatórias 

23/11 Concurso
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