
REGULAMENTO DO FESTIVAL ESTUDANTIL DA 

CANÇÃO - COLÉGIO ESTADUAL JARDIM PAULISTA 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

1. O 1º Festival Estudantil da Canção do Colégio Estadual Jardim Paulista é um 
festival dirigido exclusivamente a estudantes regularmente matriculados na rede pública 
estadual e municipal de ensino e rede particular, da cidade de Araguaína, com idade a 
partir de 12 anos, que só participarão mediante preenchimento da ficha de inscrição, 
atendendo integralmente às condições desse regulamento. No caso de duplas, grupos ou 
bandas, pelo menos 50% dos componentes deverão estar enquadrados a essa exigência, 
sendo que os intérpretes devem obedecer ao critério de estar matriculado em escola 
pública.  

 
2. Será de responsabilidade exclusiva dos participantes a veracidade das informações 

fornecidas à Organização do evento. 
 

3. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por perdas e danos e nem pela guarda 
de qualquer tipo de material dos candidatos. 

 
4. Qualquer caso omisso a esse regulamento será decidido pela Organização do evento. 

 
5. Fica explícito que todos os inscritos e selecionados do Festival autorizam previamente 

“Todos os Direitos de Imagem e Conexos” à Organização do evento para divulgar fotos, 
imagens e sons produzidos e/ou apresentados no Festival, para o trabalho de divulgação 
na mídia impressa, eletrônica e outras mídias, incluindo a produção do DVD oficial do 
evento, sem qualquer ônus para a Organização e seus parceiros no Evento. 
 

6. Gastos com transporte, alimentação ou qualquer outro tipo de despesa dos concorrentes 
do Evento não são de responsabilidade da organização do Festival. 

 
7. A Organização do evento fornecerá toda a infra-estrutura (sonorização, iluminação e 

palco) para a apresentação das canções, cabendo a cada um dos intérpretes ou bandas 
utilizar apenas seus próprios instrumentos (exceto bateria que será fornecida pela 
Organização do evento) e cabos de conexão em bom estado. 
 

8. Serão aceitas apenas músicas em Língua Portuguesa, de dez gêneros musicais: pop, 
forró, reggae, rock, axé, sertanejo, pagode, samba, gospel, Hip Hop e MPB. 
 

 

DAS INSCRIÇÕES 
 

9. Os formulários de inscrição e o regulamento do Festival serão fornecidos na Secretaria 
do Colégio Estadual Jardim Paulista, e também estarão disponíveis para download no 
site da Diretoria Regional de Ensino: http://www.drearaguaina.com.br.  
 

10. Para realizar as inscrições, os interessados deverão se inscrever pessoalmente na 
Secretaria do Colégio, até o dia 15 de dezembro de 2010 (quarta). Endereço: Rua dos 

Engenheiros, Nº 377, Bairro Jardim Paulista (prédio anexo à Diretoria Regional de 
Ensino).  
 



11. A música inscrita deverá ser conhecida do grande público, ou seja, não deverá ser 
inédita. Não será permitido o uso de Playbacks. 
 

12. Os candidatos deverão apresentar a ficha de inscrição devidamente preenchida, 
juntamente com uma cópia da Carteira de Identidade, comprovante de matrícula em 
uma das escolas da rede pública de ensino de Araguaína, e seis cópias da letra da 
música que irá interpretar. Caso não tenham Carteira de Identidade, o candidato deve 
fornecer uma declaração de autorização de um responsável direto (pais) e cópia do RG 
do mesmo. 

 
13. Em anexo à ficha de inscrição e comprovante de matrícula, os participantes deverão 

enviar a relação de estrutura mínima necessária para a apresentação do seu trabalho 
(mapa de palco e rider  técnico, incluindo quantos músicos e microfones serão 
utilizados), considerando a estrutura que será disponibilizada pela Organização do 
evento. 

 
14. Cada música inscrita, cuja duração deverá ser de, no máximo, 5 (cinco) minutos, 

deverá ser em Língua Portuguesa e conhecida do grande público, não havendo 
obrigatoriedade de ser inédita. Seis cópias com a letra da música devem ser entregues 
no ato da inscrição e constar obrigatoriamente seu título, a identificação do(s) autor(es) 
original(ais) e o gênero musical (pop, forró, reggae, rock, pagode, samba, gospel, hip 
hop e MPB). Lembre-se: não será permitido o uso de Playbacks. 
 
 

DA REALIZAÇÃO 
 

15. O Festival será realizado na quadra do Colégio Estadual Jardim Paulista, no dia 20 de 
dezembro, a partir das 19:00. 
 

16. O Colégio Estadual Jardim Paulista promoverá duas oficinas de música, abertas para 
jovens que estejam se iniciando no mundo da música. Estas serão realizadas na própria 
escola nas datas, 09 e 10 de dezembro. Para participar das oficinas, os interessados 
devem confirmar sua participação ligando na Red Music Instrumentos Musicais, no 

telefone: 3412-2009. 

 
 

DAS ELIMINATÓRIAS  
 

17. O evento será dividido em uma etapa eliminatória e uma final. Na primeira  etapa, dia 
16 de dezembro (quinta), os candidatos deverão passar por uma audição presencial no 
Colégio Estadual Jardim Paulista, a partir das 19:30, em que serão analisados por uma 
banca examinadora responsável pela seleção dos 10 intérpretes que vão se apresentar 
na eliminatória final, dia 20 de dezembro.  
 

18. A divulgação dos trabalhos pré-selecionados será feita pela Secretaria do Colégio, 
através de ligação telefônica e envio de e-mail, assim como, divulgação no site da 
Diretoria Regional de Ensino de Araguaína. 
 
 

 
 
 



DA BANCA EXAMINADORA 
 

19. A banca examinadora será composta por intérpretes e músicos profissionais de notório 
conhecimento artístico-cultural e musical, não podendo os jurados ter ligação de 
parentesco direto com os candidatos.  
 
 

20. O Corpo de Jurados do FESTIVAL DE MÚSICA será composto de 05 (cinco) membros 
escolhidos pela Comissão Organizadora, sendo que 01 (um) será o presidente. O 
presidente do Júri será responsável por: 

• Fazer a soma de pontos dos participantes; 
• Lacrar e recolher o envelope de cada jurado após a última apresentação de cada 

candidato; 
• Votar somente nos casos de empate. 

 
 

21. A banca levará em consideração os seguintes critérios de avaliação: interpretação, 

afinação, postura de palco, técnica vocal, carisma e melodia. Estes critérios podem ser 
modificados até o dia do Festival. 

 
 

22. Para informações adicionais, os interessados podem ligar no telefone da Secretaria do 
Colégio 3412-5395 ou no fone 9215-6622. 

 
 

DA PREMIAÇÃO 
 
1º Lugar: Troféu e Gravação de uma faixa de CD em estúdio. 
2º e 3º Lugares: Medalhas 

 
 

DA DIVULGAÇÃO 
 

• Site da Diretoria Regional de Ensino; 
• Plataformas: Twitter, Facebook, Myspace, Orkut; 
• Cartazes e panfletos; 
• FMs e TVs; 
• Mídia Espontânea. 

 

Outras Informações: 

• Ao enviar os trabalhos, deve-se escrever no envelope o gênero musical escolhido (pop, forró, 
reggae, rock, sertanejo, pagode, samba, gospel, Hip Hop, MPB); 

• As inscrições que não contiverem todo o material solicitado no regulamento serão 
automaticamente eliminadas. 

* Todos os demais critérios e normas do Regulamento do Evento eventualmente não 
contemplados no seu descritivo serão decididos unilateralmente pela Organização do Evento, 



não cabendo qualquer direito a reparações e/ou reclamação posterior de parte dos inscritos no 
Festival.  

* Ficará à inteira disposição do Colégio Estadual Jardim Paulista a decisão da exibição de 
qualquer material relacionado ao Festival, em qualquer veículo de informação, em dia e horário 
a sua escolha. 

Material para a inscrição: 

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato;   

2. Cópia do documento de identidade e comprovante de matrícula para os estudantes das 
escolas públicas do ano de 2010 (os intérpretes). No caso de duplas, grupos ou bandas, 
ao menos 50% dos integrantes devem ser alunos da rede pública de ensino de 
Araguaína; 

3. Relação com o nome e telefone dos integrantes da banda, indicando o seu responsável. 
Menores de 18 anos de idade deverão ter autorização de um dos responsáveis 
legais para participar do Evento, com assinatura, incluindo endereço e telefone, e 
uma cópia do RG; 

4. 6 (seis) cópias da letra da música impressas; 

OBS: O material deverá ser entregue em envelope tamanho A4, cor parda. 

 

 

 

Endereço de entrega de material: 

Colégio Estadual Jardim Paulista 

Rua dos Engenheiros, Nº 377, Bairro Jardim Paulista (anexo ao prédio da Diretoria Regional de 
Ensino). 

Telefone: 3412-5395. 

 

 

Araguaína, 20 de novembro de 2010. 

 

 

Cristiana Matos Jucá 
Coordenadora do Projeto 

 
 

 


