
 

  
FESTIVAL DE MÚSICA E PARÓDIA ESCOLA TANCREDO 

VERSÃO JUBILEU DE OURO 
REGULAMENTO 

  
DA REALIZAÇÃO: 
  
1 O Festival de Música e Paródia Escola Tancredo será organizado por Comitê formado pela               
Coordenação Pedagógica, Professores e alunos do Ensino Médio integrado ao Técnico e é parte              
integrante das comemorações do Jubileu de Ouro da escola. 
  
DOS OBJETIVOS: 
2 O Festival tem como objetivo principal promover a integração entre alunos do município de Ubatuba                
e oferecer oportunidade para a revelação de talentos na área musical, valorizando, desta forma,              
compositores, cantores, instrumentistas e intérpretes descobertos nas escolas do município. 
  
DA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO: 
  
DA INSCRIÇÃO: 
3 Poderão participar alunos dos ensinos fundamental e médio das escolas públicas e/ou privadas de               
Ubatuba. 
3.1-  A participação pode ser individual ou em grupos de até 8 pessoas. 
3.2 - A formação dos grupos deverá contemplar, ao menos, 50% de estudantes. 
3.3 - Poderão participar menores de idade a partir de 14 anos, desde que devidamente autorizados                
por responsável. 
3.4 - As inscrições deverão ser feitas através do preenchimento de ficha de inscrição disponível na                
secretaria da Escola Tancredo. 
3.5 - A efetivação da inscrição só ocorrerá mediante a entrega da ficha devidamente preenchida               
acompanhada de envelope lacrado contendo 3 cópias da letra da música concorrente, na             
Coordenação Pedagógica do Ensino Médio. Do lado externo do envelope deverá constar,            
exclusivamente, o nome da música. 
3.6 - Cada candidato poderá inscrever até 3 músicas. 
3.7 - O prazo para inscrição encerra-se no dia 30 de abril, impreterivelmente. 
  
DO TEMA 
4 - O tema do Festival é “Os Momentos e o Tempo”. 
4.1 - As letras devem ser inéditas. 
4.2 - As músicas podem ser composições inéditas ou paródias 
  
DA PRÉ-SELEÇÃO: 
5 - Dependendo do número de inscrições, será feita uma pré-seleção que selecionará 10 músicas               
para concorrer. 
5.1 - A pré-seleção será feita por equipe de professores indicados pelo Comitê Organizador. 
5.2 - O critério de seleção será a qualidade das letras, considerando: 

-       Contextualização do tema 
-       Criatividade 
-       Qualidade poética 

5.3 - O resultado da Pré-seleção será divulgado no dia 3 de maio. 
  
DA APRESENTAÇÃO 



 

6 - O Festival acontecerá numa única apresentação, no dia 11 de maio de 2019, a partir das 19h30,                   
na Escola Tancredo. 
6.1 - Após a apresentação dos candidatos, o júri se reunirá para apuração os resultados. 
6.2 - Os vencedores serão chamados ao palco para reapresentarem suas músicas e receberem a               
premiação. 
  
DO JÚRI 
7 O júri será composto por 3 membros convidados pelo Comitê Organizador, entre professores de               
música, músicos e produtores musicais. 
  
DO JULGAMENTO 
8 - Os candidatos serão julgados considerando os seguintes critérios: 

-       Adequação da letra ao tema 
-       Qualidade da letra 
-       Performance musical 
-       Harmonia 
-       Interpretação 
-       Conjunto 

  
DA PREMIAÇÃO 
9 - Serão premiados: 

-       Melhor intérprete - R$150,00 
-       Melhor músico instrumentista - R$150,00 
-       3º colocado - R$200,00 
-       2º colocado - R$300,00 
-       1º colocado - R$400,00 

  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10 - Fica garantido o direito da livre expressão de qualquer dos concorrentes desde que não                
signifique falta de respeito ao público, participantes, Comitê Organizador, à instituição, eventuais            
patrocinadores e demais pessoas envolvidas na organização do festival, caso em que ocorrerá a              
imediata exclusão do concorrente e dos trabalhos de sua autoria. 
  
11 - A simples inscrição da música já pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do                  
presente regulamento, valendo como contrato de adesão. 
  
12 – A participação pressupõe concordância e permissão para produção de material fotográfico com              
finalidade exclusiva de divulgação do evento. 
  
12 - As situações não previstas neste regulamento serão resolvidas pelo Comitê Organizador, sem              
direito à recurso. 
  
Ubatuba, abril de 2019. 
  
Comitê Organizador 
 
 
 
 
 
 



 

FESTIVAL DE MÚSICA E PARÓDIA ESCOLA TANCREDO 
VERSÃO JUBILEU DE OURO – 2019 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
  

  
TÍTULO DA MÚSICA: _________________________________________ (anexar 3 cópias da letra) 
 
NOME DO GRUPO: _____________________________________    ESTILO: _________________ 
  

IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES: 

NOME COMPLETO IDADE ESCOLA 

      

      

      

      

      

      

      

      

Obs.: A inscrição pressupõe autorizar a escola a produzir material fotográfico e divulgá-lo na imprensa               
e mídias sociais com a finalidade exclusiva de divulgação do evento. 
  
Responsável pela inscrição: ___________________________________ Data: _______________ 
  
 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES DE IDADE 
  
 
Eu, ______________________________________________, portador do documento de identidade       
RG nº_________________, AUTORIZO _______________________________________ a participar      
do FESTIVAL DE MÚSICA E PARÓDIA ESCOLA TANCREDO – VERSÃO JUBILEU DE OURO. 
Declaro ter conhecimento do Regulamento do Festival e concordar com todos os termos. 
Ubatuba, _____ de abril de 2019. Assinatura: ____________________________ 
  
  
  
Eu, _____________________________________________, portador do documento de identidade       
RG nº_________________, AUTORIZO _______________________________________ a participar      
do FESTIVAL DE MÚSICA E PARÓDIA ESCOLA TANCREDO – VERSÃO JUBILEU DE OURO. 
Declaro ter conhecimento do Regulamento do Festival e concordar com todos os termos. 
Ubatuba, _____ de abril de 2019. Assinatura: ____________________________ 
  
 
 



 

 
Eu, _____________________________________________, portador do documento de identidade       
RG nº_________________, AUTORIZO _______________________________________ a participar      
do FESTIVAL DE MÚSICA E PARÓDIA ESCOLA TANCREDO – VERSÃO JUBILEU DE OURO. 
Declaro ter conhecimento do Regulamento do Festival e concordar com todos os termos. 
Ubatuba, _____ de abril de 2019. Assinatura: ____________________________  
 
 
 
Eu, _____________________________________________, portador do documento de identidade       
RG nº_________________, AUTORIZO _______________________________________ a participar      
do FESTIVAL DE MÚSICA E PARÓDIA ESCOLA TANCREDO – VERSÃO JUBILEU DE OURO. 
Declaro ter conhecimento do Regulamento do Festival e concordar com todos os termos. 
Ubatuba, _____ de abril de 2019. Assinatura: ____________________________ 
  
 
  
Eu, _____________________________________________, portador do documento de identidade       
RG nº_________________, AUTORIZO _______________________________________ a participar      
do FESTIVAL DE MÚSICA E PARÓDIA ESCOLA TANCREDO – VERSÃO JUBILEU DE OURO. 
Declaro ter conhecimento do Regulamento do Festival e concordar com todos os termos. 
Ubatuba, _____ de abril de 2019. Assinatura: ____________________________ 
  
 
  
Eu, _____________________________________________, portador do documento de identidade       
RG nº_________________, AUTORIZO _______________________________________ a participar      
do FESTIVAL DE MÚSICA E PARÓDIA ESCOLA TANCREDO – VERSÃO JUBILEU DE OURO. 
Declaro ter conhecimento do Regulamento do Festival e concordar com todos os termos. 
Ubatuba, _____ de abril de 2019. Assinatura: ____________________________ 
  
 
 
Eu, _____________________________________________, portador do documento de identidade       
RG nº_________________, AUTORIZO _______________________________________ a participar      
do FESTIVAL DE MÚSICA E PARÓDIA ESCOLA TANCREDO – VERSÃO JUBILEU DE OURO. 
Declaro ter conhecimento do Regulamento do Festival e concordar com todos os termos. 
Ubatuba, _____ de abril de 2019. Assinatura: ____________________________ 
 
 
 
Eu, _____________________________________________, portador do documento de identidade       
RG nº_________________, AUTORIZO _______________________________________ a participar      
do FESTIVAL DE MÚSICA E PARÓDIA ESCOLA TANCREDO – VERSÃO JUBILEU DE OURO. 
Declaro ter conhecimento do Regulamento do Festival e concordar com todos os termos. 
Ubatuba, _____ de abril de 2019. Assinatura: ____________________________ 


