ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
Fundação Cultural de Camboriú

CANTA CAMBORIÚ
1°FESTIVAL DE MÚSICA ESTUDANTIL
REGULAMENTOGERAL
1 – DA REALIZAÇÃO:
Art. 1º - O 1º Canta Camboriú - coordenado pela Fundação Cultural, é destinado para intérpretes
vocais estudantes das Escolas do Município de Camboriú (Categoria Estudantil) contempla todos
os gêneros e estilos da música brasileira a realizar-se-á entre os meses de agosto a novembro de
2019.

19/08 a 21/08 – Entrega dos ofícios e convite nas escolas.
22/08 – Reunião para esclarecimento sobre o concurso com os diretores ou
representante do mesmo.
23/08 a 10/09 – Inscrições
11/09 a 04/10 – Audições.
23/11 – Final.
Categorias Estudantil (06 a 12 anos e 13 a 18 anos)
2 – DO OBJETIVO:
Art. 2º - O 1º Canta Camboriú - oportuniza aos participantes o desenvolvimento das diferentes
capacidades e habilidades, promovendo a integração músico-cultural e fortalecendo a música e
suas diversas formas de manifestação.
3 – DAS CATEGORIAS:
Art. 3º - O 1º Canta Camboriú terá as categorias Estudantil, subdivididas por idade.
CATEGORIA – ESTUDANTIL - Estudantes de Escolas Estaduais, Municipais e Particulares de
Camboriú – SC, assim composta:
Categoria Estudantil Infantil: (06 – 12 anos)
Categoria Estudantil Infanto-juvenil: (13 –18 anos)
Os critérios para cada categoria são:
Somente poderão se inscrever nesta categoria estudantes do Município de Camboriú que estejam
frequentando, regularmente as escolas.
Serão aceitas somente músicas brasileiras de qualquer época ou estilo.
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4 – DOS PARTICIPANTES:
Art.4º - Poderão participar do 1º Canta Camboriú os estudantes do Município de Camboriú – SC.
Parágrafo Primeiro: Será feita uma pré-seleção nas escolas para podermos escolher os finalistas
que representaram as mesmas na grande final.
Parágrafo segundo: cada candidato terá direito a escolher uma música para assim executa-la até
o final do concurso.
Parágrafo terceiro: Somente poderão participar candidatos com formação individual, dupla e trio,
NÃO cabendo aqui acompanhamento vocal (back vocal, coral e afins).
Parágrafo quarto – Neste Festival NÃO participarão grupos musicais com formação de bandas,
corais ou orquestras
Parágrafo quinto – será de responsabilidade de cada cantor o acompanhamento instrumentista nas
eliminatórias que acontecerá nas escolas. Sendo que os que passarem para a grande final iram ter
uma banda de apoio assim todos os finalistas terão o mesmo acompanhamento musical.
5 – DAS INSCRIÇÕES:
Art. 5º - As inscrições serão feitas na secretaria de cada colégio de 23/08 a 10/09
Art. 6 ° não será cobrado valor das inscrições.
Art. 7° Descrição dos critérios e documentos para inscrições:
A) Ficha de inscrições devidamente preenchida e assinada;
B) Como os participantes serão menores de idade serão aceitas as inscrições com assinatura do
Pai ou Responsável legal Munidos de Documento de Identidade.
C) Nas inscrições dos candidatos deverá constar o nome da escola e assinatura do diretor;
D) Quatro cópias da letra da música (na integra) a ser interpretada, digitada e impressa em letra
de forma, com o nome do candidato;
E) Termo de autorização para uso de imagens;
6 – Da Premiação PARA A FINAL
Art. 8° A premiação será estipulada pela fundação municipal de Cultura, assim premiando com
troféu e outra premiação a ser definida do 1° ao 3 lugar de cada categoria, conforme descrição
abaixo:
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CATEGORIA ESTUDANTIL INFANTIL: (6-12 ANOS)
1° LUGAR + TROFÉU
2° LUGAR + TROFÉU
3° LUGAR + TROFÉU
4° LUGAR – TROFÉU
5° LUGAR – TROFÉU
DO 6° AO 10° LUGAR GANHARA MEDALHA
CATEGORIA ESTUDANTIL JUVENIL: (13 – 18 ANOS)
1° LUGAR + TROFÉU
2° LUGAR + TROFÉU
3° LUGAR + TROFÉU
4° LUGAR – TROFÉU
5° LUGAR – TROFÉU
DO 6° AO 10° LUGAR GANHARA MEDALHA
7 – DO ENSAIO E APRESENTAÇÃO:
Art. 9° Será realizada uma eliminatória nas escolas para que de cada eliminatória sairá dois
representantes para a grande final sendo um de cada categoria.
a) Nas eliminatórias cada participante é responsável pelo seu acompanhamento musical, podendo
usar qualquer instrumento musical e se assim necessário trazer alguém para acompanha-lo
tocando o devido instrumento. (Será permitido o uso do play back somente nas eliminatórias)
b) Para a grande final será contratada pela fundação municipal uma banda de apoio e serão feitos
um ou dois dias de ensaio conforme for necessário, sendo estipulado um tempo para cada finalista
neste ensaio.
c) Para a grande final o participante poderá tocar seu próprio instrumento musical, desde que
combinado previamente e analisado pela banda de apoio, no dia do ensaio, utilizando a
infraestrutura de som, cabos e demais instrumentos da banda contratada pela organização.
d) No ensaio para a grande final cada candidato terá direito a passar 5 vezes a música completa a

ser interpretada e não haverá exceções.
e) A final se realizará no Dia 23/11/2019 nas dependências do Ginásio de Esporte Irineu
Bornhausen localizado Rua Maria da Glória Pereira – Centro – Camboriú, SC.
f) Para a grande final não será permitido que o participante leve outra banda para
acompanhá-lo.
g) Ao ser chamado para a sua apresentação, cada participante terá o prazo máximo de 3
minutos para iniciar sua apresentação. Caso não atenda à exigência, será automaticamente
desclassificado pela comissão organizadora.
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h) após entregue e efetivada a inscrição do candidato, a música a ser interpretada NÃO
poderá ser substituída.
8 – DA INFRAESTRUTURA PARA ENSAIO E APRESENTAÇAO.
A) Para as eliminatórias será levado o som da fundação municipal de cultura para
cada escola.
B) Para a final a comissão organizadora disponibilizará estrutura de banda base
formada por músicos profissionais com suporte de equipamentos compatíveis para
acompanhamento dos candidatos com qualidade.
C) Os participantes não poderão utilizar recursos de playback na grande final.
D) As interpretações serão somente AO VIVO, com a Banda base disponibilizada
pela organização do evento.
9 – DAS COMISSÕES
a) A FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMBORIÚ É REPONSAVEL PELA
ORGANIZAÇÃO GERAL, TABULAÇÃO, APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS.
b) Caberá a comissão organizadora a indicação da comissão julgadora, composta
de especialistas na área musical; músicos, cantores, professores de música e canto,
em número ímpar.
c) Será de responsabilidade da Comissão Organizadora a exigência do cumprimento
fiel deste Regulamento pelos candidatos participantes do Festival, bem como
desclassificar os participantes que não observarem as disposições do mesmo e
contrariarem as normas de organização do evento.
d) Caberá única e exclusivamente aos integrantes da Comissão Julgadora analisar,
julgar e dar as notas que avaliarem coerentes a cada candidato, conforme os
critérios estabelecidos neste Regulamento, independente de estilos e preferências
musicais, entregando as planilhas com as notas atribuídas e assinadas, para a
Comissão de Apuração dos Resultados finais.

10 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DA PONTUAÇÃO:

Ficam estabelecidos os seguintes critérios a serem aplicados em ambas
categorias e modalidades:
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Critérios

Pontuação

Afinação

De 1 a 10

Interpretação

De 1 a 10

Ritmo

De 1 a 10

Dicção

De 1 a 10

Presença de Palco

De 1 a 10

O total de pontos de cada participante será tabulado mediante a soma das notas de
cada Jurado, conforme os critérios estabelecidos, sendo definida a classificação por
Categoria, de acordo com a média das notas dos Jurados.
Em caso de Empate na somatória da pontuação, será considerada a pontuação
recebida na seguinte ordem:
1º) Maior número de pontos em AFINAÇÃO
2º) Maior número de pontos em INTERPRETAÇÃO
3º) Maior número de pontos em RITMO
4º) Maior número de pontos em DICÇÃO
5º) Maior número de pontos em PRESENÇA DE PALCO
11 - – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Fica garantido o direito à livre expressão de qualquer candidato e das torcidas
organizadas, exceto no destrato público ao evento, ou a qualquer um dos participantes,
instituições, parceiros, bem como à organização ou aos patrocinadores e demais pessoas
envolvidas na Organização do Festival, sob pena da desclassificação do seu candidato.
b) A Comissão Organizadora do evento poderá, a qualquer momento, desclassificar os
participantes que não observarem as disposições constantes deste Regulamento e
contrariarem as Normas de Organização do Evento.
c) Os Realizadores do Evento se isentam da responsabilidade pelo não cumprimento do
Cronograma de ensaios por parte do participante.
d) Os participantes deverão estar no local do evento nos dias de ensaio conforme horário
estabelecido e com antecedência mínima de 30 minutos (meia hora) antes do início de sua
apresentação, evitando assim, quaisquer transtornos por atrasos e falta de informações.
e) As apresentações serão em ordem alfabética e não serão alteradas.
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f) As premiações serão entregues na noite do dia 23/11, de acordo com as categorias,
após a divulgação dos resultados finais.
g) As planilhas de avaliação e a tabulação dos resultados de cada Jurado ficarão
arquivadas junto à FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMBORIÚ, devidamente assinadas
pelos membros da Comissão Julgadora, ficando reservado o direito da não divulgação no
dia do evento e as pontuações finais/ classificação.
h) Os Organizadores do Festival não se responsabilizam pelas despesas e ou quaisquer
ônus dos participantes do evento.
I) É terminantemente proibido o contato antecipado e/ou particular com a Banda que
acompanhará os candidatos. Toda e qualquer informação e/ou orientação necessária deverá ser
feita diretamente à Comissão Organizadora, junto a FUNDAÇÃO CULTURAL.
12 - DISPOSIÇÕES FINAIS:

a) A participação no 1º CANTA CAMBORIÚ implica no conhecimento e na
aceitação, pelo candidato, de todas as disposições deste Regulamento e, em caso de
não cumprimento, haverá desclassificação.
b) A pontuação atribuída aos trabalhos não será suscetível de recursos ou
impugnações.
c) Os casos omissos que por ventura surgirem no evento serão resolvidos única e
exclusivamente pela Comissão Organizadora.
d) No 1º CANTA CAMBORIÚ não haverá cobrança de ingressos.
e) Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.

CAMBORIÚ/SC, 22 de Agosto de 2019.
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