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REGULAMENTO DO FESTIVAL ESTUDANTIL DE MÚSICA 

Boa Vista do Buricá/2018 

1. DO FESTIVAL 

1.1. A Prefeitura de Boa Vista do Buricá, por meio da Secretaria Municipal de 

Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, e Secretaria de Educação, realiza no dia 19 de 

outubro de 2018 o Festival Estudantil de Música. 

1.2. O Festival é um projeto de caráter educativo, artístico e cultural, que tem 

como objetivos valorizar e promover a produção musical, bem como incentivar novos 

talentos no município e região. 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar do Festival Estudantil de Música todos os estudantes do 

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO, de EDUCAÇÃO ESPECIAL e 

UNIVERSITÁRIOS, regularmente matriculados em instituições de ensino de Boa Vista 

do Buricá e região. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas até o dia 15 de setembro 

de 2018, no horário de 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00, junto à SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO  de Boa Vista do 

Buricá, na Av. Três Passos -271, Centro, Boa Vista do Buricá – RS ou através do site: 

https://boavistadoburica.rs.gov.br. 

3.2. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar/anexar:  

3.2.1 Ficha de Inscrição devidamente preenchida (impressa ou em letra de 

forma) e assinada pelo candidato (ANEXO); 

3.2.2 Termo de compromisso preenchido e assinado pelo (a) candidato (a), 

(ANEXO);  

3.2.3 Comprovante de frequência escolar; 

3.2.4 Três cópias impressas da letra da música inscrita;  

3.2.5 Gravação de vídeo com sua apresentação musical contendo 01 (uma) 

música com limite mínimo de 01 (um) minuto e máximo de 05 (cinco) minutos. 

3.2.6 Música Play Back em formato digital (opcional) 

4. DAS CATEGORIAS E MODALIDADES 



4.1. As inscrições podem ser realizadas nas Categorias: 

4.1.1. Infanto Juvenil – Até 14 anos 

4.1.2. Livre – Acima de 14 anos  

4.1.3 Educação Especial – Alunos de Escola de Educação Especial, 

independente de idade. 

5. DAS ETAPAS 

5.1 O Festival contará com as seguintes etapas:  

5.1.1 INSCRIÇÃO 

5.1.2 PRÉ-SELEÇÃO: Avaliação de todos os vídeos enviados pelos 

participantes e seleção de até 30 (trinta) vídeos, sendo: 

 10 (dez) da categoria Infanto-juvenil; 

 10 (dez) da categoria Livre; 

 10 (dez) da categoria Educação Especial; 

06. DA PREMIAÇÃO 

06.1. A premiação será realizada de acordo com a classificação determinada pela 

Comissão de Avaliação;  

06.2. Os vencedores ganharão os seguintes prêmios em dinheiro: 

 1º Lugar Infanto-juvenil - R$ 500,00 

 2º Lugar Infanto-juvenil - R$ 300,00 

 3º Lugar Infanto-juvenil - R$ 200,00 

 

 1º Lugar Livre - R$ 500,00 

 2º Lugar  Livre -  R$ 300,00 

 3º Lugar  Livre -  R$ 200,00 

 

 1º Lugar Educação Especial - R$ 500,00 

 2º Lugar Educação Especial - R$ 300,00 

 3º Lugar Educação Especial - R$ 200,00 

 

*A ESCOLA QUE MOBILIZAR MAIS PARTICIPANTES TAMBÉM 

SERÁ PREMIADA. 

06.3 O pagamento da premiação será feito em até 30 dias úteis após a realização 

da Etapa Final, que acontecerá no dia 19 de Outubro de 2018. Parágrafo único: será de 

inteira responsabilidade dos candidatos a entrega das documentações necessárias para 

recebimento do prêmio (Nome completo, CPF e dados da conta bancária –se optar por 

pagamento por depósito). 
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7. DA COMISSÃO JULGADORA: 

7.1. A Comissão julgadora será definida pela Comissão Organizadora e será 

responsável pela avaliação e classificação de cada modalidade. Os membros das 

comissões de avaliações não serão divulgados com antecedência. 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. A Comissão Julgadora avaliará os candidatos, pontuando de acordo com os 

seguintes critérios:  

8.1.1 Critérios Pontuação:  

 10 pontos: Afinação  

 10 pontos: Letra e melodia 

 10 pontos: Ritmo 

 10 pontos: Interatividade, postura e originalidade 

8.2.1. Os candidatos vencedores da premiação de Primeiro, Segundo e Terceiro 

lugares serão aqueles que obtiverem maior pontuação, respectivamente.  

9. DAS APRESENTAÇÕES 

9.1 O ensaio geral com passagem do som ocorrerá no dia 19 de outubro de 2018, 

a partir das 8h30 horas, na quadra em frente à Prefeitura. Os/as candidatos/as deverão 

comparecer no local citado meia hora antes do horário de início do evento. 

9.2. A apresentação da Etapa Final acontecerá no dia 19 de outubro de 2018, a 

partir das 19h30min, na quadra em frente à Prefeitura. Os/as candidatos/as deverão 

comparecer no local citado uma hora antes do horário de início do evento.  

9.3. A organização do evento fornecerá toda a infraestrutura de sonorização e 

iluminação para as apresentações, bem como acompanhamento com a banda contratada 

para animação do Festival, cabendo aos participantes utilizarem seus próprios 

instrumentos ou play back se necessitarem para sua apresentação.  

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A inscrição no Festival Estudantil da Canção implica na concordância e 

aceitação de todos os termos do presente Regulamento.  

10.2. Os casos omissos ou não esclarecidos neste Regulamento serão objeto de 

deliberação da Comissão Organizadora do Festival. 

 

     ___________________________    _____________________________ 

Débora Aline Thomaz           Vilmar Sidinei Horbach 

    SCUDELT      Prefeito Municipal  

 


