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REGULAMENTO DO II CONCURSO DISTRITAL DE ORATÓRIA DO 
DISTRITO 4610 

 

1. DA DATA E LOCALIZAÇÃO 

Artigo 1º - O concurso de oratória realizar-se-á no dia 20 de novembro do ano de 
2010 na Associação Cristã de Moços, ACM, situada na Rua Nestor Pestana, nº. 147, 
bairro da Consolação, CEP 01303-010. 

 

2. DO HORÁRIO 

Artigo 2º - A primeira fase do concurso, cujos temas serão trazidos e apresentados 
por todos os competidores regularmente inscritos iniciar-se-á às 16h e a segunda 
fase, cujos temas serão sorteados para os três finalistas, às 17h.  

 

3. DA ORGANIZAÇÃO 

Artigo 3º - A organização do concurso será de responsabilidade única do Rotaract 
SUPER PUC. 

Artigo 4º - A Comissão Organizadora do Concurso será composta pelos membros 
do Rotaract SUPER PUC que terão por responsabilidade: 

I. A distribuição do presente regulamento em uma via para cada inscrito, bem 
como a leitura do presente para todos no recinto; 

II. Aviso do tempo, para cada candidato ao discursar, a cada minuto 
transcorrido do início, através do levantamento de plaquetas no formato A4, papel 
canson, escrito na cor vermelha; 

III. Nomeação de 4 (quatro) jurados escolhidos pela Comissão organizadora. 

Parágrafo Único: O candidato portador de qualquer disfunção visual deverá 
comunicar aos membros da comissão organizadora para que seja combinada nova 
forma de demarcação do tempo, sem prejuízo aos demais candidatos.  

 

4. DA INSCRIÇÃO 

Artigo 5º - Qualquer dos membros dos clubes de Rotaract pertencentes ao distrito 
4610, em dia com a Representação, quais sejam popularmente conhecidos como: 
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Aliança Lapa, Avenida Paulista, Embu, ESPRO , Global, Grande Osasco, Itapevi, 
Mackenzie, Nações Unidas, Registro e Rio Branco poderão efetuar a inscrição, salvo 
os organizadores do evento, membros do Rotaract SUPER PUC. 

Artigo 6º - As inscrições terão início no dia 3 de novembro do ano de 2010 e se 
encerrarão no dia 20 de novembro do ano de 2010, sendo que os participantes 
poderão efetuar a inscrição pessoalmente até às 14h30min. 

Artigo 7º - As inscrições poderão ser feitas pela internet através do link: 
http://concursodeoratoria.vai.la/ até o dia 19 de novembro às 23h50min, 
posteriormente a este horário, as inscrições serão feitas até às 14h30min no dia 20 
de novembro do ano de 2010 no local da realização do evento.  

Artigo 8º - Os candidatos que se inscreverem deverão efetuar o pagamento de R$ 
5,00 (cinco reais) no dia do evento. 

 

5. DAS ETAPAS E DOS TEMAS 

Artigo 9º - A primeira etapa que começará às 16h será denominada “TEMA LIVRE”, 
a segunda etapa, com início às 17h terá por nome “TEMA SORTEADO”.  

Artigo 10º - Na primeira etapa do concurso, o candidato poderá escolher qualquer 
tema de sua preferência. 

Artigo 11° - Para a segunda etapa, serão selecionados os três candidatos 
detentores da maior pontuação, tidos assim por finalistas do concurso, e os temas 
serão sorteados por estes. 

Artigo 12º - Os finalistas elaborarão um discurso imediatamente após o sorteio e 
sem o uso de qualquer apontamento ou anotação, sob pena de desclassificação 
imediata.  

Parágrafo único: Os temas sorteados para segunda fase serão de conhecimento 
exclusivo dos membros da Comissão Organizadora, e divulgados oportunamente 
para todo após o sorteio pelo candidato que discursará, inclusive o candidato 
conhecerá o tema no momento do sorteio. 

Artigo 13º - Em ambas as fases a ordem de apresentação dos candidatos será feita 
por sorteio, todos os nomes dos participantes serão colocados em uma urna e os 
jurados sortearão a devida ordem das apresentações, sendo o primeiro sorteado o 
primeiro a discursar, e assim sucessivamente.  

Parágrafo Único: Os demais candidatos esperarão sua vez em sala separada, no 
andar inferior. 

Artigo 14º - Após a apresentação do seu discurso o candidato poderá assistir às 
apresentações dos demais candidatos. 
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6. DO TEMPO 

Artigo 15° - O tempo concedido para apresentação do discurso preparado será de 
03 (Três) a 05 (cinco) minutos, sendo descontado 0,20 (vinte décimos) de ponto por 
segundo falado a menos ou mais que o tempo limítrofe estipulado. 

 

7. DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO 

Artigo 16° - Os critérios de avaliação a serem observados na apresentação, serão 
os seguintes: 
 

I. Voz, quesitos: 
a. O orador pronuncia as palavras claramente e com volume adequado? 
b. Há variações na rapidez e na entonação de suas palavras? 
c. A voz do orador denota sentimentos de emoção e entusiasmo? 
d. A gramática do Orador é correta? 
e. Sua emoção é boa? 
 

II. Conteúdo, quesitos: 
f. As palavras do orador são apropriadas para o tema? 
g. O conteúdo é fiel ao tema proposto? 
h. O orador faz bom uso das citações bibliográficas, evitando excessos? 
i. O discurso tem uma introdução, um corpo e uma conclusão? 
j. O discurso está organizado de maneira que as idéias do Orador sejam claras 

e fáceis de seguir? 
k. A finalidade do discurso foi atingida? 
l. O discurso é empolgante? 
m.O discurso tem uma mensagem substancial e lógica? 

  
   III. Apresentação, quesitos:  

n. A expressão facial do orador, bem como os movimentos corporais são 
efetuados em conformidade com sua mensagem? 

o. O orador estabelece contato visual com o público? 
 
 

8. DAS PONTUAÇÕES 

Artigo 17° - A cada item acima determinado através das letras do alfabeto será 
concedida uma pontuação entre 5 (cinco) a 10 (dez) pontos, sendo: 5 (cinco) Ruim, 
6 (seis) Regular, 7 (sete) Normal, 8 (oito) Bom, 9 (nove) Muito Bom e 10 (dez) 
Excelente. 

Artigo 18° - A ordem de classificação dos candidatos será determinada pela soma 
do total de pontos obtidos, nas avaliações realizadas pelos jurados na apresentação 
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do discurso, os critérios estarão separados em VOZ, CONTEÚDO E 
APRESENTAÇÃO. 
 
 

9. DO EMPATE 

Artigo 19° - Na etapa tema livre, analisar-se-á como forma de desempate os 
quesitos utilizados no critério CONTEÚDO, letras f,g,h, i e j, nesta ordem. Os 
quesitos deverão ser averiguados nessa ordem, havendo exclusão imediata do 
candidato que obtiver a menor nota no quesito respectivo estipulado. O candidato 
que obtiver maior número de pontos no quesito f, estará apto para a próxima etapa, 
e assim sucessivamente. 

Parágrafo Único: Permanecendo o empate aplicar-se-á o critério da 
APRESENTAÇÃO, letras n e o respectivamente. 

Artigo 20º - Na fase final do concurso será adotada como critério de desempate a 
pontuação obtida na primeira fase, se o empate persistir será vencedor aquele que 
obtiver melhor desempenho no quesito apresentação, como um todo, não mais 
havendo eliminação por quesitos. 

 

10. DOS JURADOS 

Artigo 21° - A comissão julgadora do Concurso de Oratória em todas as suas 
etapas será formada por quatro jurados, convidados pela organização, que possuam 
conhecimento suficiente sobre oratória.  

Parágrafo Único: Cada jurado analisará um critério, salvo o critério II, Conteúdo, 
que será analisado por dois jurados, sendo a divisão feita por quesitos; e o tempo 
será controlado pela organização. 

11. DA PREMIAÇÃO 

Artigo 22° – Aos três finalistas serão entregues, um troféu para cada, como forma 
de contemplação; e, o primeiro colocado terá como prêmio o pagamento da 
inscrição para a próxima CONARC. 

 

12. DAS LACUNAS 

Artigo 23° - Qualquer lacuna existente no Regulamento será analisada pela 
comissão Organizadora em conjunto com os jurados de forma que não haja 
verdadeiro prejuízo para os participantes do concurso. 


