
 

MUNICÍPIO DE TIBAGI 

Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Secretaria Municipal de Turismo 

 

FESTIVAL DE MÚSICA CRISTÃ DE TIBAGI 

INTERPRETAÇÃO – LOCAL 

04 de agosto de 2019 

Praça Edmundo Mercer 

 

REGULAMENTO 
 

Art.1º - O FESTIVAL DE MUSICA CRISTÃDE TIBAGI INTERPRETAÇÃO – LOCAL é 

promovido pelo Departamento Municipal de  Cultura de Tibagi e Secretaria de  

              Municipal Turismo.Será realizado nodia 04 de agosto de 2019, na praça  

Edmundo Mercer, com a abertura às 13h.  

 

  Art.2º - O FESTIVAL DE MÚSICA CRISTÃ DE TIBAGI INTERPRETAÇÃO –LOCAL, visa a  

valorização ao aprimoramento e ao desenvolvimento da cultura musical,bem  

comoo incentivo e a integração de forma ecumênica dos valores musicais 

cristãos. 

 

COMPOSIÇÃO DO FESTIVAL 
 

  Art.3º - FESTIVAL DE MUSICA CRISTÃ DE TIBAGI INTERPRETAÇÃO – LOCAL terá a  

seguinte composição: 

  I – Categoria Interpretação: 

a )Acima de 18 anos  

 

Parágrafo Primeiro – Todos os inscritos deverão atender aos requisitos exigidos no  

caput deste artigo seja individual,em dupla,trio ou em quarteto. 

 

Parágrafo Segundo – Por dupla,trio ou quarteto entende-se a função vocal. 

 

INSCRIÇÕES 
 

  Art. 4º - As inscrições deverão ser feitas no período de 17 à28 de junho de  

2019,  pessoalmente no Departamento Municipal de Cultura no 

seguintehorário: das 8hàs 11h30 e das 13h30às 17h. 

 

  Parágrafo primeiro – a confirmação da inscrição será mediante conhecimento do  

regulamento por parte do calouro e entrega de toda documentação e material  

exigido. 



 

Parágrafo segundo – O calouro(a) poderá inscrever somente com 01 (uma) música e  

escolher apenas uma categoria. Solo, dupla, trio ou em grupo ( máximo 

de quatropessoas). 

 

Parágrafo terceiro – Para evitar a inscrição da mesma música por dois  

candidatos(as),recomenda-se a reserva antecipada, pessoalmente ou pelo  

telefone (42) 3916-2187. 

 

 

Parágrafo quarto – Somente serão aceitas músicas cristãs de conteúdo ecumênico,  

e que as letras das mesmas  não ofendam a crença de outras  

denominações religiosas. As mesmas passarão por análise de uma  

comissão constituída pela organização do evento. 

Parágrafo quinto – será vedado a participação de calouro(a) que tenha vínculo ou 

parentesco com integrantes da comissão julgadora,organizadores bem como  

membros da banda que acompanhará os candidatos(as), Secretaria Municipal  

de Turismo e Departamento de Cultura  

 

Art. 5º - As inscrições serão realizadas mediante a um kilo de alimento não perecível e  

Anexação doseguinte material: 

 

I. CD ou Pen Drive, com a gravação da músicaoriginal de no Maximo 5(cinco) 

minutos e se a música que será interpretada ultrapassar o tempo de  5 

(cinco) minutos será automaticamente desclassificada. 

Só será permitida a execução da música no tom do áudio inscrito. 

O  CD ou Pen Drive deve  estar identificado com o nome da música, do(s) 

compositor(es), com tom no qual o calouro/a fará a interpretação da música e 

o nome do(a) intérprete ou do grupo; 

II. 05 cópias digitadas com a letra da música (em letra tamanho 14 e espaço 

entre linhas 1,5),sem cifras; 

III. Cópia dos documentos pessoais RG e CPF do calouro, bem como dos backing 

vocal e comprovante de endereço. 

 

Parágrafo Primeiro - Não será feita a inscrição sem que toda a documentação e o CD e  

Pen drive sejam apresentados. 

 

Parágrafo Segundo - Caso haja mais de 15 inscritos será feito uma fase classificatória  

no mesmo dia com horário a ser definido pela comissão organizadora. 

Caso haja somente 15 inscritos será eliminatório, classificando os 3 (três)  

primeiros. 

 

 

Art. 6º -  O FESTIVAL DE MUSICA CRISTÃ DE TIBAGI INTERPRETAÇÃO –LOCAL,terá o  

seguinte cronograma para os calouros(as): 

Parte I   – Ensaios; 

Parte II  – Fase classificatória( de acordo com o parágrafo 2º) 

Parte III – Fase final  

 

 



 

ENSAIOS 
 

Art. 7º- Os ensaios serão realizados no Teatro Municipal de 15 a 21 de julho a partir   

19 h, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria/Departamento de  

Cultura.  

 

Os calouro/as serão acompanhados pela banda musical que será composta pelos 

seguintes instrumentos: 

 Teclado  

 Contra baixo  

 Guitarra  

 Bateria  

 3 metais: Trompete – Sax – Trombone 

 

 03(três) microfones para backing vocal ficarão disponível para os interpretes.  

 

Parágrafo Primeiro – Os ensaios e o tempo para cada participante ficarão a cargo da  

Banda, e cada candidato terá no Maximo, 10 minutos para ensaiar  e serão 

supervisionado pela Comissão. 

 

Parágrafo Segundo –Durante os ensaios não será permitida a presença de público na  

platéia.  

 

Parágrafo Terceiro -  O(a) candidato(a) que não puder comparecer aos  ensaios nos      

dias  ensaiose horário previamente agendados,terá que apresentar uma 

justificativa com 02 dias de antecedência na semana do ensaio,ou terá sua  

inscrição  CANCELADA.  

 

Art. 08 – O resultado da pré seleção (caso haja) será divulgado no dia 04 de agosto  

conforme o parágrafo 3º 

 

Art. 09 – A ordem das apresentações será definida pela ordem de inscrição do  

candidato(a). 

 

 

PREMIAÇÃO 
 

Art. 10º - Todos os concorrentes receberão certificados de participação. A premiação    

para a música Gospel de Interpretação – será: 

 

 

I – Categoria Interpretação: 

 

1º lugar –   R$ 600,00 e Troféu 

                   2º Lugar –  R$ 400,00 e Troféu  

                   3º Lugar  -  R$ 300,00 e Troféu  

 



 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A banca de jurados será composta por 05 (cinco) integrantes conhecedores de técnicas 

musicais. 

Art. 11º - Os critérios de avaliação dos calouros(as) serão os seguintes: 

I. Afinação  

II. Interpretação 

III. Presença de palco 

                                Obs. Os backingvocals não serão julgados,somente o(s) interprete(s). 

 

                              Art. 12º - Será divulgada somente a classificação geral. 

 As notas individuais estarão a disposição no Departamento de Cultura. 

 

Art. 13º - A decisão da Comissão Julgadora será soberana e inapelável. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

Art. 14º - A Comissão Organizadora será integrada por membros do Departamento  

                                               Municipal Cultura e suas decisões serão soberanas. 

 

Art. 15 - Não serão aceitas inscrições fora da data estabelecida neste regulamento, 

salvo se as secretarias de Turismo e Cultura o prorroguem e divulguem. 

 

Art. 16–Todos os(as) calouros(as) deverão apresentar-se a Comissão Organizadora 30  

  (trinta) minutos antes do início do festival. 

 

 

Art. 17 – O(a) candidato(a) que não comparecer ao ser chamado(a) para sua  

apresentação, será automaticamente eliminado(a). 

 

Art. 18. – Não será permitido fixar propaganda/materiais de patrocinadores nas  

dependências do evento, podendo haver somente a divulgação do apoio do  

cerimonial do festival. 

 

Art. 19º - As situações omissas neste Regulamento serão resolvidas pela Comissão  

Organizadora. 

 

 

 

Tibagi, 04 de agosto de 2019. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

FESTIVAL DA MÚSICA CRISTÃ DE TIBAGI – INTERPRETAÇÃO LOCAL 

 

 

 



 

 

MUNICÍPIO DE TIBAGI 

Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Secretaria Municipal de Turismo 

 

FESTIVAL DA MÚSICA GOSPEL DE TIBAGI 

 

1. CATEGORIA ÚNICA  

2. NOME ARTÍSTICO_______________________________________________________ 

 

2.1 – Tipo de apresentação:   (   ) Individual       (    ) Dupla       (    ) Trio ou Quarteto 

 

3. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

 

RG:________________________________CPF_________________________________ 

 

Telefone: (      ) ____________________________Celular: (     )____________________ 

 

E-mail__________________________________________________________________ 

 

Endereço:________________________________________________________________ 

 

 

4. OUTROS PARTICIPANTES EM CASO DE DUPLA, TRIO OU QUARTETO. 

NOME:__________________________________________________________________ 

NOME:__________________________________________________________________ 

NOME:__________________________________________________________________ 

                 NOME___________________________________________________________________ 

 

5. DADOS DA APRESENTAÇÃO 

Titulo da música:_________________________________________________________ 

 

Autor:______________________________Intérprete:___________________________ 

 

Tonalidade:________________________ 

 

Ao assinar Ficha de Inscrição, o candidato declara a plena ciência de todos os itens do regulamento do 

FESTIVAL DA MÚSICA CRISTÃ DE TIBAGI – Etapa local Interpretação, aceitando todos os seus termos. 

Fica Autorizado o uso da imagem do candidato(a) para fins de divulgação do 1º Festival Gospel de Tibagi. 

 

  _________________________________________ 

  Assinatura do candidato ou responsável  

 

  Tibagi,_______de _____________________de 2019 


