EDITAL PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL DE MARCHINAS DE
CARNAVAL – ARAQUARI 2018

A Prefeitura Municipal de Araquari, por meio da Escola de Música Christian
Rafael de Oliveira em parceria com a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, torna
público as normas e os procedimentos para a participação no 1º Festival de
Marchinhas de Carnaval – Araquari 2018, a ser realizado no dia 12 de fevereiro de
2018, às 15h, na Praça Central da cidade, para a qual deverão ser observadas as
normas e condições estabelecidas no presente Edital.
I – DO PÚBLICO-ALVO

Alunos, professores, funcionário público e comunidade em geral residida em
Araquari.

II – DA INSCRIÇÃO

As inscrições no Festival ocorrerão entre os dias 22 de janeiro a 09 de
fevereiro de 2018. As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente na Escola de
Música Christian Rafael de Oliveira, localizada na Rua Prefeito Higino Aguiar, nº
756, Centro, Araquari, local no qual deverá ser obtido o respectivo formulário. Os
interessados deverão preencher o formulário, entregando-o, impresso junto com os
documentos elencados abaixo:

1. Documentos Necessários:

1.1 Formulário de inscrição devidamente preenchido;
1.2 Cópia da Carteira de Identidade - RG;
1.3 Cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
1.4 02 (duas) cópias da música em MP3, vídeo, CD ou DVD com as músicas a
serem apresentadas, devidamente identificadas com o nome do artista;
1.5 Mapa de palco dos equipamentos (em caso de banda).
1.6 Quando menor de idade, pais ou responsáveis, devem preencher e assinar
o termo de autorização em anexo neste edital e entregar juntamente com os demais
documentos no momento da inscrição.

2. O material sonoro que estiver inaudível e/ou
identificado de forma confusa será automaticamente desclassificado.
3. Em caso de banda, o responsável pela inscrição no Festival, deverá
apresentar no ato da inscrição a documentação de todos os integrantes da Banda.
4. Apenas será permitida a apresentação de UMA música, ou seja, UMA
MÚSICA AUTORAL.

III – DAS CATEGORIAS

Poderão ser inscritos no I Festival apenas um gênero (marchinha). Os
candidatos deverão gravar a sua composição em um CD para entregar no momento
da inscrição. A música gravada para apresentação deverá ser de autoria própria do
candidato.
IV – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO

Será formada uma comissão prévia, com júri especializado, para análise dos
documentos e deferimento das inscrições dos participantes. Adotando, como critério
de seleção a originalidade da música, a letra, a melodia (autoral) além de afinação e a
harmonia. Serão desclassificadas na pré-seleção, as músicas cujo conteúdo seja
grosseiro e/ou com duplo sentido. Para julgamento das apresentações e escolha dos
vencedores, será formada uma comissão composta por 03 (três) profissionais (local)
com competência técnica musical, cujos nomes serão divulgados antes do início das
apresentações. Os candidatos selecionados serão avaliados nos seguintes critérios:
Composição, letra, originalidade, presença de palco, harmonia, arranjo e interpretação.
Em caso de empate, serão analisadas as maiores notas por eles obtidas por ordem de
importância, nos critérios acima citados.

V – EQUIPAMENTOS

Serão disponibilizados para os participantes os seguintes equipamentos:
• Amplificador de Guitarra;
• Amplificador Baixo;
• Corpo da Bateria;
• Monitores;

•Roadies

para

auxiliar

na

montagem

dos

equipamentos, bem como para facilitar a “passagem do som” e apresentação dos
participantes;
• Palco;
• Microfones;
VI – APRESENTAÇÃO

A definição da ordem de apresentação se dará por meio de sorteio que será
realizado na Escola de Música e divulgado nos canais institucionais da Prefeitura (site
e redes sociais), no dia 10 de fevereiro de 2018, às 15h. As apresentações
acontecerão no dia 12 de fevereiro a partir das 18h e finalizando às 22h. Em cada
intervalo das apresentações, haverá atrações artísticas/culturais, envolvendo música e
dança. Após a apresentação da última atração, o júri fará o anúncio do resultado
eacontecerão as premiações dos vencedores, na avaliação Júri Técnico do I Festival
de Marchinhas de Carnaval – Araquari 2018.

VII – PREMIAÇÃO

A premiação dos vencedores será do primeiro ao terceiro colocado, na
avaliação do Júri Técnico.
1º Lugar R$ 800,00 (oitocentos reais);
2º Lugar R$ 500,00 (quinhentos reais);
3º Lugar R$ 300,00 (trezentos reais);

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. A lista dos selecionados para tocar no I Festival de Marchinhas de
Carnaval – Araquari 2018 será divulgada no site da Prefeitura de Araquari no dia 10
de fevereiro de 2018;
2. O dia e hora da apresentação de cada compositor serão definidos na reunião
do dia 10 de fevereiro.
3.

As letras autorais são de inteira responsabilidade do candidato, não

cabendo nenhuma responsabilidade por parte da Escola de Música, quanto à
legitimidade da sua autoria.

5. O acesso do público às apresentações é livre,
podendo os inscritos convidar seus amigos, familiares e fã-clube a se fazerem
presentes para prestigiar a sua participação no Festival.
6. O participante deverá informar (caso seja selecionado), se ele ou algum
integrante da banda, é portador de alguma deficiência física e, se precisa de atenção
especial.
7.

Não serão analisadas as inscrições que deixarem de cumprir com as

exigências dos itens anteriores;
8. Caso haja equipamentos e/ou instrumentos específicos a serem utilizados
pelo participante inscrito que não constem na seção V deste Edital, estes deverão ser
providenciados pelo mesmo com a devida antecedência, sob pena de ter prejudicada
sua apresentação e eventual desclassificação do Festival;
9. O material requisitado para inscrição não será devolvido;
10. As decisões das comissões técnicas de seleção e avaliação são
soberanas, não cabendo recursos em nenhuma das hipóteses;
11. Se o vencedor do I Festival de Marchinhas de Carnaval for menor de idade,
o depósito será realizado na conta do seu representante legal (pai ou mãe, por
exemplo), conforme indicado na ficha de inscrição do candidato.
12. Não é permitido o uso de playback.
15. Todas as dúvidas relacionadas ao festival deverão ser encaminhadas para
o telefone 47 3305-0129 ou 47 9 8462-5503.

Araquari, 19 de janeiro de 2018.

