
 

 
                                               II Edital de Chamada do Prêmio Salto de Ouro 

 

                    O Programa de Educação Tutorial Produção e Política Cultural (PET-PPC) torna 

público o edital de inscrição para o prêmio Salto de Ouro, que irá acontecer na II Semana 

LGBTQ+-PET-PPC/UNIPAMPA. 

 

I. Qual é proposta do Salto de Ouro ? 

 

                    O Salto de Ouro é um prêmio de caráter competitivo simbólico que visa fomentar e 

propagar a cultura Drag Queen dentro da cidade de Jaguarão e em âmbito acadêmico, com 

intuito principal de dar visibilidade e delimitar territorialidades para que a comunidade LGBTQ+ 

seja ouvida, desencadeando com isso a conscientização da necessidade de se pensar Políticas 

Públicas LGBTQ+, que protejam estes indivíduos contra homofobia no país. 

 

                      As performances terão como temáticas  “Toda cor tem em si uma luz, uma 

certa magia”, deverão ter de 3 a 6 minutos, havendo total liberdade para que as participantes 

possam se expressar à sua maneira artística, seja fora ou dentro da temática sugerida, 

entendendo que aqueles que dialogarem com a temática melhor pontuarão quando da avaliação 

dos jurados. 

                     Quanto à elaboração da performance, não cabe a utilização de outros equipamentos 

para além daqueles necessários à execução do “PLAYBACK”, como os já disponibilizados pelo 

grupo PET-PPC, como caixas de som e computador. 

                      As participantes serão submetidas ao júri, composto por cinco membros, ainda a 

serem definidos pela produção, buscando abranger pessoas da cidade e da comunidade 

acadêmica, que de alguma maneira tenham conhecimento ou ainda envolvimento com as causas 

LGBTQ+ e tendo como pré-requisitos de avaliação; 

 

* Apresentação 

 

1 – Correlação com a temática sugerida; 

 

2 – Visagismo; 

 



3 –Figurino/ indumentária; 

 

4 – Performance; 

 

5 – Carisma e criatividade; 

 

* Pós–Apresentação 

 

6– Desenvoltura em seu discurso/entrevista;  

 

7 – Maquiagem; 

 

8 – Adereços; 

 

9 – Pergunta jurado. 

 

II. Quem pode? 

 

                 Todas as pessoas poderão se inscrever, sejam da comunidade acadêmica da UNIPAMPA 

e/ou da comunidade jaguarense e da região de fronteira, sejam homens e/ou mulheres CIS, 

TRANS, Travestis, Gays, Lésbicas e simpatizantes, que tenham interesse na arte Drag Queen e 

que sejam maiores de 18 anos de idade. 

 

III. Quando? 

 

                  O evento acontecerá no auditório da UNIPAMPA - Campus Jaguarão no dia 29 de 

Junho de 2018, às 19:00 horas, implicando com isso que as participantes estejam no local 1:00h 

de antecedência no evento, às 18:00h. Lembrando que a candidata pode vir a ser desclassificada 

caso a mesma não se encontre no local 20 minutos antes da atividade começar. 

 

IV. Como se inscrever?  

 

                 As interessadas deverão mandar um e-mail para “saltodeouro2018@gmail.com”, até o 

dia 16/06/2018 contendo as seguintes informações; 

 

* Nome SOCIAL completo (não pedimos nome que consta no RG ou certidão de nascimento, com 

intuito de manter a integridade dxs participantes); 

 

* Nome ARTÍSTICO; 



 

* Em breve linhas, como gostaria de ser apresentada, lembrando de correlacionar sua história a 

possíveis elementos da temática; 

 

* Música da performance, com todas as edições necessárias já feitas, em um único arquivo para 

que possamos fazer o download prévio. 

 

V. Da premiação: 

 

                 O Prêmio Salto de Ouro é um evento de caráter competitivo simbólico, portanto, será 

dado para a ganhadora uma faixa, uma coroa e um cetro. E, por meio do voto popular será eleita 

a mais carismática e simpática, que ganhará uma faixa de “Miss Simpatia”. Todas receberão um 

certificado de participação como atividade de extensão universitária. Seguem as premiações para 

a primeira, segunda e terceira colocada: 

 

1º Colocada – Rainha LGBTQ+ ; Assinatura Anual de Revista digital (escolha entre 10 opções 

apresentadas pela produção do evento) + garrafa de espumante. 

 

2º Colocada –  1º Princesa LGBTQ+; garrafa de espumante . 

 

3º Colocada – 2º Princesa LGBTQ+; garrafa de espumante. 

 

Miss Simpatia LGBTQ+; faixa. 

 

 

VI. Disposições finais: 

 

                    O grupo PET-PCC informa que é responsabilidade de cada participante a busca e 

atenção aos seus materiais, bem como transporte e gastos financeiros. 

 

                     Outrossim, será disponibilizada uma sala para que todas as integrantes possam se 

arrumar para suas respectivas apresentações, assim como também iremos dispor de um coffee-

break para as participantes. 
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