
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO SHOW DE TALENTOS NA FISIOTERAPIA 

Apresentação 

A Associação de Fisioterapeutas do Brasil (AFB) torna público o edital para Fisioterapeutas artistas que 

queiram mostrar seu talento durante o XXIV Congresso Brasileiro de Fisioterapia (COBRAF) a ser realizado 

nos dias 03 a 06 de agosto de 2022, no Rio Centro, Rio de Janeiro – RJ. Tendo como tema geral a “Arte na 

Ciência”, este congresso reunirá expoentes de todo o Brasil e de diversas partes do mundo que trarão à 

luz temas que traduzem a ciência e arte de ser fisioterapeuta. 

1. Objetivo 

1.1. Dar visibilidade às atividades artísticas e culturais produzidas pelos fisioterapeutas brasileiros. O 
objetivo é criar uma programação na qual todos possam trocar saberes, potencializando a produção 
cultural e o fortalecimento de vínculos entre os fisioterapeutas. 
1.2. As apresentações serão realizadas nos espaços reservados ao COBRAF, tanto na parte interna, como 
também externa. 
1.3. O evento é destinado a apresentações de música, teatro, dança e outras manifestações artísticas de 
interesse coletivo. 
1.4. As apresentações acontecerão nos dias 4, 5 e 6 de agosto de 2022. 
 

2. Condições de participação 

2.1. Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição e enviá-la para o e-mail: 
logisticaeventos@afb.org.br 
2.2. As inscrições são gratuitas e deverão seguir o cronograma estabelecido nesse edital. 
 

Etapas Prazos 

Período de inscrição de participação 02/05/2022 a 02/06/2022 

Divulgação das atividades selecionadas e 
datas e horários de apresentação  

30/06/2022 

 
2.3. Serão aceitas inscrições de grupos, organizações, duplas ou solo que seja composto por pelo menos 
um integrante que tenha a formação em fisioterapia. 
2.4. Após o recebimento da inscrição, a organização poderá entrar em contato com os grupos, 
organizações, duplas ou solo para verificar as condições para a apresentação. 
2.5. A aprovação da participação estará condicionada a viabilidade local e será avaliada pela comissão 

organizadora do XXIV Congresso Brasileiro de Fisioterapia. 



 
 

2.6. Após aprovação, a organização entrará em contato com o participante para agendar o dia e horário 
da apresentação. Cada participante será informado com antecedência, por e-mail, sobre o dia e horário 
da sua apresentação 
2.7 A comissão organizadora poderá solicitar algum material de audiovisual (áudio, fotos, vídeos) das 
apresentações dos artistas participantes visando definir melhor a seleção das atrações. 
2.8. O cronograma de apresentações será indicado pela AFB. Todos os participantes deverão respeitar os 
horários determinados pela organização do evento. 
2.9. A duração de cada atividade será previamente definida pela organização do evento e informada ao 
solicitante. 
2.10. Em caso de desistência, os participantes devem comunicar a AFB com, pelo menos, sete dias de 
antecedência do evento. 
2.11. A AFB disponibilizará o equipamento de som e microfones para as apresentações. Qualquer outro 
equipamento musical, figurinos, cenário, transporte, hospedagem, ensaios etc., serão de total 
responsabilidade dos participantes. 
2.12. Todas as apresentações poderão ser filmadas e fotografadas pela AFB e poderão ser exibidas na 
internet, em mídias eletrônicas, digitais e impressas, conforme termo assinado de cessão de direitos de 
imagem, voz e conexos. 
2.13. Todos os participantes das apresentações e acompanhantes deverão assinar o termo de uso de 
imagem e som. 
2.14. A seleção para participação no show de Talento não dará ao Fisioterapeuta/Artista a ISENÇÃO da 
inscrição no congresso.  
 
3. Considerações gerais 

3.1. As atividades têm cunho exclusivamente cultural, artístico, social e educacional. A participação não 
está subordinada a qualquer pagamento, nem vinculada à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou 
serviço de cunho financeiro. 
3.2. Para esclarecer eventuais dúvidas sobre as atividades artísticas e culturais, os participantes poderão 
entrar em contato pelo e-mail: logisticaeventos@afb.org.br 
3.3. A participação implica em aceitação total e irrestrita de todos os itens desse regulamento. 
 



 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

NOME DO ARTISTA:  

 

NOME ARTISTÍCO: 

 

BREVE DESCRIÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO PREVISTO PARA APRESENTAÇÃO: 

 

QUAL MATERIAL SERÁ NECESSÁRIO: 

 

 

 

QUAL ESPAÇO IDEAL PARA SUA APRESENTAÇÃO: 

 

 

ENDEREÇO DO ARTISTA:  

 

CEP: 

 

CIDADE:    UF: 

FONE: (     ) 

 

E-MAIL: 

 

INSCRITO NO CREFITO:     

 

Nº CREFITO:  

 


