Recepção aos Calouros 2021
Seleção para apresentadores do Webixou

Esse ano, o tradicional CalouroShow teve de mudar de formato. Não vai ser do jeito que
gostaríamos, mas promete grandes emoções! Ele acontecerá no formato virtual e para
isso, contamos com a participação dos alunos. Quer fazer parte desse evento incrível?
Não perca a oportunidade de ser um dos apresentadores desse ano!

Para participar, grave um vídeo de até 1 minuto (60 segundos) com você apresentando
diretamente para a câmera. No conteúdo do vídeo você deve incluir com suas palavras:
- Uma breve apresentação (quem é você?);
- Uma abertura para o Webixou convidando os calouros a assistirem às atrações
do programa: coletivos da Cásper, bateria, tour virtual pelos espaços físicos, show de
talentos com veteranos, bate-papo com diretor e vice-diretor e um quiz/game de
perguntas.
Se fizer seu vídeo com o celular, lembre-se de gravar na horizontal.
O envio do vídeo implica diretamente na autorização de som e imagem por parte do(a)
aluno(a) para que o material seja exposto na internet em plataformas relacionadas à
Fundação Cásper Líbero. Implica, ainda, no compromisso de apresentar o Webixou nos
períodos da manhã e da noite em data a ser definida.

Envie, também, um texto nos contando por que deseja ser apresentador do Webixou,
em no máximo dez linhas na fonte Times New Roman, tamanho doze. Não se esqueça
de enviar o link do vídeo, o texto e a autorização de uso de imagem (modelo anexo)
para o e-mail queroapresentar@casperlibero.edu.br

O processo é válido para alunos de todos os cursos e anos.
Haverá uma pré-seleção, feita pela Comissão Julgadora, composta por representantes
da Comissão de Recepção aos Calouros, membros da Produtora Experimental
Audiovisual e Coordenadores de Cursos para avaliar questões técnicas:
- Carisma (o candidato é um entusiasta? consegue criar empatia com o
público?);

- Dicção (o candidato articula/pronuncia bem as palavras?);
- Segurança (o candidato demonstra autocontrole, organização e coerência em
sua fala?)
Na fase de avaliação técnica, serão indicados os quatro finalistas que obtiverem os
melhores resultados, independente de qual Curso o aluno faça parte. Após a préseleção, será aberto o voto popular na página do Facebook da Faculdade. Os
estudantes, veteranos e calouros, poderão acessar aos vídeos dos 4 finalistas e votar em
seu candidato preferido.

Cronograma
Até 18/12 - definição dos critérios e envio das informações para divulgação
De 4/01 a 12/01 - divulgação do processo de seleção (mídias sociais da Faculdade)
Até 12/01 - encerramento das inscrições
De 13/01 a 15/01 - organização dos links, elaboração de planilha com nomes dos
candidatos e critérios de avaliação pelos membros da comissão julgadora
Até 18/01 - tabulação das avaliações e definição dos finalistas
De 19/01 a 25/01 - divulgação da votação popular
De 20/01 a 26/01 (até 14h00) - período de votação popular
Dia 26/01 - divulgação dos vencedores
De 26/01 a 29/01 - treinamento dos apresentadores

