
REGULAMENTO OFICIAL 

 

VI  FESTIVAL ESPANHOL DA CANÇÃO  DE MARIÓPOLIS – PR 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1 O COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA-

EFM promoverá nos dias 23 e 24 de novembro 2018 o VI FESTIVAL 

ESPANHOL DA CANÇÃO, o qual somente os alunos matriculados nesta 

instituição de ensino poderão participar do festival. O evento acontecerá no 

CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE ARNALDO WEISS localizado na Rua  

nº22  centro Mariópolis – PR. 

 

2. DO OBJETIVO 

 

2.1 Desenvolver a capacidade criadora do jovem; propiciar a sua integração 

com a comunidade por meio da expressão musical; desenvolver a cultura 

musical; revelar talentos; valorizar os artistas e intérpretes do Colégio e da 

Região Mariopolitana.  

 

 

3. DA ORGANIZAÇÃO 

 

3.1 O VI Festival Espanhol da Canção compete ao Colégio Estadual Presidente 

Arthur da Costa e Silva com apoio do  CELEM.   

 

4. DOS NÍVEIS E CATEGORIAS 

 

4.1 O VI Festival Espanhol da Canção será de âmbito geral, tendo somente 

uma categoria por serem somente alunos matriculados no Colégio Estadual 

Presidente Arthur da Costa e Silva – EFM.  com idade de 11 a 16 anos de 

idade. 

 



 

5. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  

 

5.1 Os candidatos poderão concorrer de forma individual, duplas e trias, 

participando apenas de uma música na Língua Espanhola em qualquer gênero 

musical. 

5.2 Aos  participantes é facultada livre escolha da música a ser interpretada. 

5.3 Sob nenhuma hipótese o candidato poderá participar de duas ou mais 

interpretações em cada categoria mesmo que seja acompanhamento musical, 

backing vocal ou vocal. 

5.4 Os interpretes menores de 18 (dezoito) anos deverão estar acompanhados 

pelos pais ou responsável legal. 

5.5 No ato da inscrição o candidato autoriza a reprodução a reprodução de sua 

imagem. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

 

6.1 As inscrições para o VI Festival Estudantil da Canção e VI Festival 

Espanhol da Canção, poderão ser efetuadas no Colégio  Presidente Arthur da 

Costa com a Professora Ivanilce Luza Martinelo no período de  22  a 14 de 

novembro de 2018.  

6.2 Não serão aceitas inscrições com a mesma música dentro da mesma 

categoria, prevalecerá o primeiro a inscrever-se. 

6.3 Ao manifestar interesse em participar do VI Festival Estudantil da Canção, 

através da inscrição, o candidato, consequentemente aceita todas as 

disposições deste regulamento, bem como as decisões da Comissão 

Organizadora, nos casos omissos no presente regulamento. 

6.4 O número de inscrição é ilimitado e gratuito. 

6.5 Não serão admitidas mudanças de música, nem mesmo alteração tonal da 

música depois de efetuada a inscrição.  

6.6 O participante deverá entregar, no ato da inscrição, a ficha de inscrição 

com todos os campos preenchidos e 7 (sete) cópias da letra da música 

digitalizada e impressa, em papel A4, e uma gravação em pendrive. 



6.7 A Comissão Organizadora não se responsabiliza pelas informações 

prestadas pelo participante na Ficha de Inscrição. A ilegitimidade de qualquer 

uma dessas informações prestadas poderá acarretar desclassificação do 

candidato. 

6.7 Após o encerramento das inscrições, a Comissão Organizadora divulgará: 

o número de participantes por categoria; o dia e horário da final.  

6.8 Obs.: O material enviado não será devolvido sob qualquer hipótese. 

 

 

7. TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

7.1 O simples ato da inscrição do participante implica, para todos os efeitos, a 

autorização para a publicação, execução e gravação do evento, bem como 

repassa, automaticamente, todos os direitos de uso de imagem do evento aos 

organizadores do festival. 

 

8. DA REALIZAÇÃO 

 

8.1 As etapas do festival dar-se-ão da seguinte forma: 

8.1.1 Dia 23/112018 – Eliminatória da categoria. Serão classificados 10 (dez) 

candidatos da categoria para a final. 

8.1.2 Dia 24/11/2018 – Fase FINAL classificatória com apresentação de 10 

(dez) candidatos melhor classificados na categoria pelo júri da sexta feira. 

 

9. DOS ENSAIOS 

 

9.1 O ensaio com a banda será realizado no dia 23/11/2018  das 8h às 12h no 

período da manhã e no período da tarde das 13:30h às 17h.          

9.2 Para os ensaios as senhas serão distribuídas impreterivelmente até ás 9h 

matutino e 14h no verpertino do dia do ensaio. 

9.3 É  obrigatório os ensaios com a banda. 

9.4 Os candidatos não poderão chegar após o horário estabelecido. 

9.5 A ordem de apresentação dos candidatos será feita através de sorteio 

realizado pela Comissão Organizadora até ás 17h30min. 



9.6 Para apresentação final no dia 24/11/2018, não haverá ensaio. 

 

 

 

10. DOS JULGAMENTOS E NOTAS 

 

10.1 Aos jurados caberão à missão de classificar os candidatos para a final, 

bem como escolher os vencedores do Festival, conforme prevê o regulamento.    

10.2 Os jurados atribuirão notas de 5 (cinco) a 10 (dez) – números fracionados 

aos candidatos, levando em consideração os seguintes requisitos:  

 POSTURA DE PALCO; INTERPRETAÇÃO; HARMONIA; RITMO; 

AFINAÇÃO; PRONÚNCIA. 

10.3 Para avaliação de cada candidato, os jurados receberão fichas 

individualizadas. 

10.4 Cada jurado encaminhará sua planilha de notas, devidamente assinada, à 

Comissão Organizadora que fará a apuração e divulgação dos resultados. 

10.5 A nota final será obtida através da média de todas as notas obtidas dos 

jurados. 

 

11. JÚRI 

 

11.1 A Comissão Julgadora do Festival será escolhida pela Comissão 

Organizadora que indicará, dentre especialistas, artistas e pessoas da nossa 

comunidade, ligadas à arte e a cultura em geral, sendo composta por 5 (cinco) 

membros. 

11.2 Nenhum dos membros da Comissão Julgadora poderá ser pai/mãe de 

aluno da Instituição. 

11.3 Em caso de empate, os candidatos deverão se apresentar 

 novamente. 

 

10. DA PREMIAÇÃO 

10.1 Serão premiados os cinco primeiros colocado. 

 

CATEGORIA INFANTOJUVENIL – FESTIVAL ESPANHOL DA CANÇÃO. 



1º Lugar: R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) + Troféu 

2º Lugar: R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) + Troféu 

3º Lugar: R$150,00 (cento e cinquenta  reais) + Troféu 

4º Lugar: R$100,00 (cem reais) + Troféu 

5º Lugar: R$50,00 (cinquenta reais) + Troféu 

_________________________________________________   

TOTAL: R$ 900,00 ( novecentos reais) 

 

10.2 Os prêmios serão divulgados posteriormente. A premiação será entregue 

após o resultado da fase final. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 O intérprete que em qualquer hipótese perturbar a ordem do festival será 

desclassificado. 

11.2 Todos os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos 

diretamente pela Comissão Organizadora. 

11.3 Ficam garantidos os direitos da livre expressão de qualquer dos 

participantes, exceto no destrato público ao evento ou a qualquer um dos 

participantes, bem como à Comissão Organizadora, à Instituição e entidades 

ou patrocinadores e demais pessoas envolvidas na organização do festival, 

caso em que ocorrerá a imediata exclusão do participante e dos trabalhos de 

sua autoria. 

11.4 Alguns ajustes, que não interfiram no âmago do regulamento, poderão ser 

realizados antes da 1ª seletiva. 

11.5  A entrada para o candidato e seu responsável  será gratuita. 

 

     Mariópolis, 18 de outubro  de 2018 

     Comissão Organizadora. 


