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REGULAMENTO CONCURSO DA PIADA EM ALEMÃO 
 
 
I - DOS OBJETIVOS 
 
Art. 1º - O presente Regulamento estabelece as normas para a realização do Concurso da Piada no idioma 
alemão e tem como objetivos: 
- Promover a integração das pessoas de várias faixas etárias em uma atividade divertida, mas de cunho 
cultural; 
- Incentivar o uso do idioma alemão nas expressões verbais e artísticas; 
- Valorizar a expressão verbal e a criatividade dos participantes; 
- Incentivar a cultura humorística e o surgimento de novos artistas; 
- Resgatar fatos histórico-culturais nas narrativas humorísticas. 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 2º - Poderá participar do Concurso da Piada qualquer cidadão interessado, sem limite de idade, que 
preencher a ficha de inscrição e que se comprometa a cumprir as exigências constantes neste Regulamento. 
Parágrafo primeiro – O participante, que for menor de 18 anos, deverá vir acompanhado de um dos pais ou 
responsável no ato de preenchimento da ficha de inscrição e no momento da apresentação. 
Art. 3º - As inscrições serão realizadas no período de 12 de junho a 17 de julho de 2017, no Setor Cultural da 
Prefeitura Municipal, em horário comercial, preenchendo a ficha de inscrição (ANEXA). 
 
III) DAS CATEGORIAS E DURAÇÃO 
 
Art. 4º - O Concurso da Piada contará com uma única categoria. 
Parágrafo primeiro – As inscrições serão limitadas a 25 inscrições. 
Parágrafo segundo – O candidato somente poderá contar uma piada. 
Art. 5º - A piada não precisará ser de autoria do candidato e nem inédita, mas deverá ser contada no idioma 
alemão. 
Art. 6º - O conteúdo das piadas não deverá, sob hipótese nenhuma, possuir teor pornográfico ou ofensivo a 
poderes constituídos, igrejas ou a municípios ou federações. 
Parágrafo Primeiro – A duração da apresentação piada não deverá exceder 04 minutos. Excedido o tempo 
estipulado, o candidato será automaticamente desclassificado. 
 
IV) DO JULGAMENTO 
 
Art. 7º - Os critérios para o julgamento da piada são: 

• Teor humorístico (graça) 
• Interpretação 
• Conteúdo 
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Art. 8º - A cada item será concedida uma pontuação de 03 a 10, podendo ser fracionada em uma casa decimal, 
sendo o somatório destes pontos, a nota final atribuída ao candidato. 
Art. 9º - A ordem de classificação dos candidatos será determinada pela soma do total de pontos obtidos na 
avaliação dos itens realizada pelos jurados. 
Parágrafo primeiro – No caso de empate de pontos, prevalecerá a nota mais alta dos critérios avaliados, na 
ordem constante na ficha de avaliação, até ocorrer desempate. 
Art. 10 – Aos jurados caberá a responsabilidade de descontar pontos dos participantes que usarem termos e 
palavrões de cunho ofensivo ou pornográfico, sendo que ficará a seu critério a avaliação dos termos utilizados 
e da pontuação a ser descontada. 
Art. 11 – Da mesma forma, o jurado será soberano na decisão de despontuar o participante que utilizar termos 
ou palavras “aportuguesadas”, não se mantendo fiel ao idioma alemão. 
 
V – DA COMISSÃO JULGADORA 
 
Art. 12 – A Comissão Julgadora do Concurso da Piada será composta por até 5 (cinco) pessoas, convidadas 
pela organização e que tenham afinidade com os temas propostos pelo Concurso. 
Art. 13 – Para auxiliar o trabalho da Comissão Julgadora, será nomeado um cronometrista, com a incumbência 
de sinalizar ao candidato, restando 30 segundos para o término do tempo estipulado. 
 
VI – DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 14 – Serão premiados os 5 (cinco) melhores classificados. 

• 1º PRÊMIO – Troféu + R$ 200,00 
• 2º PRÊMIO – Troféu + R$ 150,00 
• 3º PRÊMIO – Troféu + R$ 100,00 
• 4º PRÊMIO – R$75,00 
• 5º PRÊMIO – R$50,00 

 
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 15 – Não será cobrada taxa de inscrição dos candidatos. 
Art. 16 – Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos diretamente pela Comissão 
Organizadora. A Comissão Julgadora é soberana em suas decisões, não sendo admitidos recursos. 
Art. 17 – Não será exigido o emprego do alemão clássico ou formal no presente Concurso, podendo ser 
expresso no idioma coloquial (dialeto). 

 

São João do Oeste/SC, junho de 2017 

 
 

CCO: André Klunk | Fabiana S. Welchen | Jonathan Grasel | Lisete W. Lottermann | 
Silvane I. S. Baumgarten | Edenir Kroetz  
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CONCURSO DA PIADA EM ALEMÃO 
 

Ficha de Inscrição 
 
 

 
 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Idade: __________________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________ 

Cidade: __________________________________________________________________________ 

 

Título da Piada: ___________________________________________________________________ 

 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

Fone/Celular: _____________________________________________________________________ 

 
 


