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REGULAMENTO FESCAR 2019  
FESTIVAL DA CANÇÃO DE CARLINDA 

 

 

 INTRODUÇÃO 
 
O FESCAR, Festival da Canção de Carlinda-MT será realizado pela Prefeitura Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Sendo a música 

uma forma de expressão humana capaz de unir povos e através dela o homem exteriorizar 

todas as suas emoções e tendo um papel relevante no desenvolvimento do indivíduo; a 

Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer, realizará o FESCAR 2019 - Festival da Canção de Carlinda-MT, como uma forma 

de valorizarmos essa prática cultural tão importante para a população de nossa cidade.  

 

 OBJETIVO GERAL 
 

O FESCAR 2019, Festival da Canção de Carlinda-MT tem como principal objetivo 

incentivar a cultura local através da música, oferecendo aos munícipes um espaço onde 

possam se apresentar.  

 

 CATEGORIAS  

O FESCAR 2019, Festival da Canção de Carlinda-MT será dividido em 3 (três)  categorias 

sendo: 

1ª “categoria Infantil” até 12 anos; 

2ª “Categoria Juvenil” de 13 até 17 anos; 

3ª “Categoria Adulto” acima de 18 anos; 

Nessas 03 (três) categorias serão aceitas inscrições dos competidores em “Solo”, “Duplas”, 

“Trio” ou “Conjunto”. Assim, esperamos contar com a participação do maior número de 

cantores amadores no festival.  
 

OBS: Competidor inscrito em “duplas”, “trio” ou “conjunto” não poderá participar em “solo”. 

 

Para todos os interessados em se inscreverem no FESCAR 2019 nas idades abaixo de 18 
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anos, será exigida a autorização de pais ou responsáveis para participar do festival (modelo 

em anexo) sendo que os pais ou responsáveis deverão acompanhar seus filhos menores 

em todas as fases do festival (ensaio e apresentação). 

 

 COORDENAÇÃO 

A coordenação do FESCAR 2019 ficará a cargo da Comissão Organizadora, bem como a 

supervisão geral, a qual deliberará os assuntos referentes ao evento. 

 

 INSCRIÇÕES 

Participarão do FESCAR 2019, intérpretes musicais que residem no município de 

Carlinda-MT, desde que inscritos e preenchidos todos os requisitos deste regulamento:  

 Efetuar sua inscrição na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer ou nas Unidades Escolares das Redes Municipal e Estadual no período de 

04/09/2019 à 18/09/2019;  

 Participar do ensaio, apresentar os documentos solicitados e 05 cópias da letra da 

música digitada que vai ser executada sem rasuras, em fonte Times New Roman, 

tamanho 14;  

 O valor da inscrição será de R$ 50,00; 

 No FESCAR 2019, as músicas interpretadas, obrigatoriamente, deverão ser 

nacionais;  

 Para a inscrição será necessário anexar fotocópia da música inscrita, cópia do RG, 

CPF e comprovante de endereço do participante; 

 Não será permitido concorrer no FESCAR 2019, participantes que atuam na área 

musical como profissionais e que tenham CD gravado, mesmo que seja uma faixa ou 

participação em CD de outros cantores. 

 

 DO FESTIVAL 

 
O FESCAR 2019 acontecerá em três etapas, sendo que a primeira acontecerá na 

comunidade Del Rey, no dia 21/09/2019 (etapa classificatória e eliminatória); a segunda 

etapa na comunidade Caná, no dia 28/09/2019 (etapa classificatória e eliminatória), 

ambas com início às 20h e a etapa final com os classificados nas duas etapas anteriores 
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acontecerá em Carlinda em local a definir no dia 16/10/2019 com início após cerimônia de 

Comemoração ao Aniversário da Cidade. 

 

OBS: Cada participante poderá inscrever-se somente em uma etapa. 

 

A comissão organizadora decidirá em qual etapa cada inscrito participará, priorizando os 

participantes do setor que sediará a etapa do FESCAR 2019, analisando o local mais 

próximo da residência do candidato, respeitando a quantidade de inscritos, para que haja 

paridade de apresentações em cada etapa; 

 Cada artista intérprete poderá inscrever-se com 1 (uma) música na etapa de 

Classificação; 

 A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer defeito no material 

entregue ou a legibilidade das informações a serem prestadas, o que poderá 

acarretar na desclassificação do participante; 

 A Ficha de Inscrição deverá ser devidamente preenchida sendo que todos os 

campos são obrigatórios, (modelo em anexo). 

 Os participantes que não cumprirem com os requisitos exigidos neste regulamento 

terão suas inscrições indeferidas pela Comissão Organizadora. 
 

 ENSAIO 

Os ensaios serão nos períodos matutino das 8h às 12h e vespertino das 14h às 17h30min 

com datas e locais a serem definidos pela comissão organizadora e divulgados com no 

mínimo 03 (três) dias de antecedência aos candidatos. Os ensaios de palco deverão 

ocorrer pela ordem de chegada, devendo o participante apresentar-se para o ensaio com 

um documento original com foto e o comprovante do pagamento da inscrição; 

 Qualquer comportamento considerado, pela Comissão Organizadora do evento, 

como impróprio será motivo de desclassificação do participante; 

 A organização do FESCAR 2019, colocará à disposição dos concorrentes uma 

banda SOMENTE para acompanhamento instrumental, estando terminantemente 

proibido participação da banda em Back Vocal; 

 Em nenhuma hipótese será permitida a adição de participantes na apresentação da 

música concorrente se não tiver sido indicado na ficha de inscrição. 
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 COMISSÃO JULGADORA 

O Corpo de jurados será composto por 05 (cinco) membros, convidados pela Comissão 

Organizadora e devidamente capacitados para este fim. Onde fica definido que: 

 Um deles será eleito Presidente pelos demais, o qual conduzirá todos os trabalhos 

inerentes ao julgamento e será o porta-voz do corpo do júri com a comissão 

organizadora em assuntos e decisões relacionados ao seu âmbito de ação; 

 As notas serão de 05 (cinco) a 10 (dez), valendo notas quebradas devendo ser 

somente as seguintes notas: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 e 10; 

 A classificação final para premiação será do 1º ao 3 º lugar de cada categoria; 

 A Comissão Julgadora terá autonomia total no que se refere a avaliação da 

apresentação dos candidatos; 

 A decisão do Júri é soberana e irreversível; 

 A Comissão Organizadora tem livre arbítrio para convidar a Comissão Julgadora; 

 Cada jurado encaminhará sua planilha, devidamente assinada, à comissão 

organizadora, contendo os resultados a serem divulgados; 

 Havendo empate os competidores se apresentarão novamente e logo a seguir o 

resultado será divulgado no palco do festival; 

 Dos competidores inscritos no FESCAR 2019, apenas 9 (nove) se classificarão em 

cada etapa para a fase final, sendo 3 (três) de cada categoria.  
 

OBS: Os critérios de julgamento do Festival que serão avaliados em cada categoria 

são:  

 Afinação; 

 Ritmo; 

 Postura de palco; 

 Interpretação;  

 Voz. 

Os quesitos acima terão o mesmo peso na avaliação dos jurados, devendo o competidor se 

ater ao conjunto de critérios em sua apresentação. 

 

 DOS FINALISTAS 
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Nesta etapa o competidor classificado pode se apresentar com a mesma música da etapa 

de classificação ou poderá escolher uma nova música, sendo permitida somente 01 (uma) 

música por competidor.  

 

 PREMIAÇÕES 

A premiação ocorrerá na etapa final da apresentação de todas as categorias do Festival, 

sendo que os prêmios se diferenciarão de acordo com a classificação e categoria: 

 

 

 

 DIVULGAÇÃO 

 
 A Prefeitura Municipal juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura 

Esporte e Lazer, será responsável pela divulgação do FESCAR 2019, para isso, 

contará com apoio do Site oficial da Prefeitura Municipal de Carlinda 

(www.carlinda.mt.gov.br) e os demais meios de comunicação da cidade; 

 Vale destacar que todo o material gráfico produzido como cartazes e folders, terá 

suas versões digitais enviadas do evento para que cada pessoa interessada seja um 

agente multiplicador para a abrangência do evento; 

 A Comissão Organizadora terá direito de utilizar imagens e sons referentes ao 

evento e aos candidatos sem nenhum ônus para a Prefeitura Municipal de 

Carlinda e Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

 

 DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
A organização da Comissão responsável por todo o festival será composta da seguinte 

maneira:  

CATEGORIA 1 º lugar 2 º lugar 3 º lugar 
 

Categoria Infantil 

 

R$ 800,00 

 

R$ 500,00 

 

R$ 300,00 

 

Categoria Juvenil 

 

R$ 1.000,00 

 

R$ 500,00 

 

R$ 300,00 

 

Categoria Adulto  

 

R$ 1.000,00 

 

R$ 500,00 

 

R$ 300,00 
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 Presidente da Comissão: Daiane Mariana da Silva Benfica; 

 Vice-Presidente: José Roberto Teixeira;  

 Tesoureiro: Fabiana Aparecida Simonato;  

 Secretário: Maria Lúcia de Souza da Silva;  

 Membro: Rosangela Gomes da Costa.     

 

O presente regulamento entra em vigor a partir de sua publicação.  

 

 

Carlinda-MT, 04 de setembro de 2019. 

 

 

 
 

 

 

Maria das Dores da Costa 
  SECRETÁRIA MUNICIPAL  

 DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER  
Decreto 010/2017 
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FESCAR 2019 – FESTIVAL DA CANÇÃO DE CARLINDA 

 

TERMO DE ADESÃO AO FESCAR 2019 

 

 

 

 

 Declaro estar ciente e de acordo com as regras impostas pelo regulamento para a 

participação no FESCAR 2019. 

. 
Responsável: ___________________________________________________________ 

RG:______________________________ CPF:_________________________________  

 

Intérprete:_______________________________________________________________ 

RG: _____________________________ CPF: __________________________________ 

 

Telefones para contato: _____________________________________________________ 

 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

 

 

 

CARLINDA-MT, ____de __________de 2019. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura Responsável  
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FESCAR 2019- FESTIVAL DA CANÇÃO DE CARLINDA 
 

 
AUTORIZAÇÃO PARA MENORES 

 

  
Através do presente, autorizo ________________________________________, nascido 

em ____/_____/________, com _______anos de idade, acompanhado de 

______________________________________, portador da carteira de identidade nº 

________________________, a participar como competidor do FESCAR 2019 - Festival 

da Canção de Carlinda, na cidade de Carlinda-MT, nos dias 21 de setembro de 2019 e se 

for classificado para os dias 28 de setembro de 2019 e 16 de outubro de 2019. 

 
 

Carlinda-MT, _____de __________de 2019. 
 

 
 
 
 
 

___________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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FESCAR 2019- FESTIVAL DA CANÇÃO DE CARLINDA 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

(   ) Solo, (   ) Dupla, (   ) Trio, (   ) Conjunto 

 

Candidato (s): Nome e data de nascimento 
                                                  
____________________________________________________              

_____/_____/______ 

 

____________________________________________________             

_____/_____/______ 

 

____________________________________________________             

_____/_____/______ 

 

____________________________________________________             

_____/_____/______ 

 
Nome Artístico: ___________________________________________________________ 

Nome da Música: _________________________________________________________ 

Nome do Intérprete da música original: ________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________ 

Telefone: ________________________________________________________________ 

 

Sua Categoria é: 

(     ) Infantil   (     ) Juvenil   (     )  Adulto 

 

 

OBSERVAÇÃO: Leia atentamente o regulamento, anexe fotocópia dos documentos   

pedidos, siga todas as instruções e informações sobre o Festival.                                           

Contato da Comissão Organizadora: (66) 3525-1544 

 
 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do(s) Candidato (a) 

http://www.carlinda.mt.gov.br/
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FESCAR 2019- FESTIVAL DA CANÇÃO DE CARLINDA 

 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO (via da secretaria) 

(   ) Solo; (   ) Dupla; (   ) Trio; (   ) Conjunto. 

Nome:  

RG:  

Categoria: (     ) Infantil   (     ) Juvenil   (     )  Adulto 

Telefone: 

 

   

E-mail: 

 

Carlinda-MT, ______/__________/2019. 

Assinatura Candidato: 

Responsável pela inscrição: 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

FESCAR 2019- FESTIVAL DA CANÇÃO DE CARLINDA 

 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO (via do participante) 

(   ) Solo; (   ) Dupla; (   ) Trio; (   ) Conjunto. 

Nome:  

RG:  

Categoria: (     ) Infantil   (     ) Juvenil   (     )  Adulto 

Telefones 

 

   

E-mail: 

 

Carlinda-MT, ______/__________/2019. 

Assinatura Candidato: 

Responsável pela inscrição: 
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FESCAR 2019- FESTIVAL DA CANÇÃO DE CARLINDA 
 
 

FICHA DA COMISSÃO JULGADORA DO FESTIVAL DA CANÇÃO 
 
 

Nome do Intérprete: ______________________________________________________ 
 
Nome da Música: _________________________________________________________ 
 
Nome do Autor: __________________________________________________________ 
 
 
 

 

ITENS A SEREM JULGADOS 

 

NOTA 

  

AFINAÇÃO  

RITMO  

POSTURA DE PALCO  

INTERPRETAÇÃO  

VOZ  

 

TOTAL DE PONTOS 

 

 
AS NOTAS SERÃO DE 05 (CINCO) a 10 (DEZ) PONTOS, VALENDO NOTAS 

QUEBRADAS DEVENDO SER SOMENTE AS SEGUINTES NOTAS: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 

7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 E 10. 

 
Carlinda-MT, _____de __________de 2019. 

 
 
 

___________________________________________________________________ 

Nome por extenso e Assinatura do Jurado 
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