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FESTIVAL DA CANÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT 

1. FESTIVAL DA CANÇÃO 

 

O “Festival da Canção” é um festival de interpretação, voltado a todos os 

gêneros e estilos da música brasileira e tem como objetivo fazer o 

intercâmbio e troca de experiências entre músicos, compositores, intérpretes, 

poetas e artistas que venham a valorizar a produção musical e cultural de 

nossa cidade e região. 

 

O Festival da Canção será dividido em 03 etapas: (1) Fase de Inscrição, (2) 

Fase Classificatória e (3) Fase Final. Essas 03 fases ocorrerão em sequência, 

sendo que será pré-requisito o cumprimento da primeira fase para a 

participação nas fases seguintes. 

 

Logo a seguir serão apresentadas com detalhes as informações e regras 

norteadoras do Festival da Canção, que deverão constar no regulamento do 

evento, a ser publicado pelo Departamento Municipal de Cultura. 

 

2- INSCRIÇÃO 

 

A “Fase de inscrição” está prevista para ocorrer-nos apartir do dia 05 de 

Abril de 2018 ate o dia 30 de abril de 2018. O Festival propriamente dito 

terá duração de 2 dias, sendo eles 10, 11 do mês de maio de 2018, das 19:00 

às 23:30 horas. A Fase Classificatória das categorias Mirim, Infanto-juvenil, 

MPB, Sertanejo e Gospel ocorrerá no dia 10 e no dia 11 acontecerá a fase 

final e premiação das mesmas. 

 

Os interessados em participar poderão fazer suas inscrições baixando a ficha 

de inscrição no Site http://www.peixotodeazevedo.mt.gov.br onde também 

estará disponível todos os anexos necessários para a efetivação da inscrição, 

após o preenchimento os mesmo devem ser encaminhados ao e-mail: 

http://www.peixotodeazevedo.mt.gov.br/
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culturapeixoto@gmail.com ou também poderá ser entregues na própria sede 

do departamento Municipal de Cultura ate o dia 30 de abril as 17:00. Para a 

inscrição será necessário preencher a ficha de inscrição, com indicação do 

RG e CPF. Além disso, cada inscrito precisará apresentar comprovantes de 

residência do participante e ou responsáveis por participantes menores de 

idade e conta bancaria. 

 

 

Cada artista intérprete poderá inscrever-se apenas com uma musica músicas, 

enviando 5 (cinco) cópias em papel impresso,  identificação do(s) autor(s) ou 

intérprete (s), juntamente com um CD, contendo a(s) música (s) gravada(s) 

na íntegra. 

 

A comissão organizadora não se responsabiliza por qualquer defeito no 

material, o que poderá acarretar na desclassificação do participante. 

 

 

A Ficha de Inscrição deve ser entregue digitada, sem rasuras e com os nomes 

(de batismo). Em anexo à Ficha de Inscrição deverão ser enviadas 1 (uma) 

fotocópia  da carteira de identidade e do CPF caso menor registro de 

nascimento. 

 

O material de inscrição não será devolvido sob qualquer hipótese. Não serão 

devolvidos os documentos ou fotos solicitados na Inscrição. 

 

 

2.1 – CATEGORIAS 

 

Haverá 5 categorias sendo elas: 

 

Sertanejo: (15 anos acima) 

MPB: (15 anos acima) 

Gospel: (15 anos acima) 

Infanto-Juvenil: (10 a 14 anos completos) 

Mirim (05 a 09 anos completos) 

 

As inscrições poderão ser feitas em apenas uma das 5 categorias:  

 

Todos interessados em participarem do Festival da Canção nas idades abaixo 

de 18 anos, ou seja, em caso de menores será exigida a assinatura dos pais ou 

responsável legal. 

mailto:culturapeixoto@gmail.com
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As formas de competir e as regras estabelecidas pelo Festival da Canção 

estão especificadas a seguir: 

 

 

 

3. ENSAIO E APRESENTAÇÃO 

 

2 (dois) dias antes da realização do Festival será realizado o ensaio com os 

interpretes. Lembrando que no ensaio será uma fase eliminatória. 

 

A ordem de ensaio de palco deverá ocorrer pela ordem de chegada. 

 

Qualquer comportamento considerado, pela equipe organizadora do evento, 

como impróprio será motivo de desclassificação. 

 

A organização do Festival colocará a disposição dos concorrentes uma banda 

base formada por um tecladista, um baterista, um baixista, e um guitarrista. 

Não poderá ter utilização de banda própria apenas se for acústica (apenas 1 

violão), devendo, obrigatoriamente constar da ficha de inscrição. Em 

nenhuma hipótese será permitida a adição de participantes na apresentação 

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

  

As músicas classificadas deverão ser apresentadas de acordo com aversão do 

candidato ao Festival da Canção. 

 

A comissão organizadora indicará, a seu critério, a ordem e horário das 

apresentações e ensaios com a banda, bem como da passagem de som para 

aqueles que não indicaram nas fichas de inscrição a utilização da mesma, 

devendo ser rigorosamente obedecidas tais disposições, sob pena de imediata 

desclassificação da música concorrente. Não poderá o classificado que não 

optou pela utilização da banda no ato da inscrição, solicitar a mesma 

posteriormente. 

 

A ordem da apresentação nas Fases “Classificatória” e “Final” ocorrerá nos dias 

definidos mediante sorteio. Cada apresentação deve ser feita nos tempos 

mínimos e máximos de acordo com cada categoria. 

 

 

Fica garantido o direito a livre expressão de qualquer dos concorrentes, exceto 

no destrato público ao evento ou a qualquer um dos participantes, bem como à 

comissão organizadora, à instituição e entidades ou patrocinadores e demais 

pessoas envolvidas na organização do festival, caso em que ocorrerá a imediata 
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exclusão do concorrente e dos trabalhos de sua autoria. 

 

 

A comissão organizadora do festival indicará, dentre especialistas, artistas e 

pessoas ligadas à arte e cultura, em geral, uma comissão de triagem para a 

escolha dos trabalhos que estarão concorrendo ao festival, sendo suas decisões 

irrecorríveis. 

  

Os resultados de cada uma das eliminatórias, bem como da final, serão 

divulgados logo após o encerramento de cada uma dessas etapas. 

 

3.1- CLASSIFICAÇÃO 

 

Da classificação irão ficar 5 (cinco) candidatos de Cada categoria para participar 

da fase final.  

 

 

 

3.2-PREMIAÇÃO 

 

A comissão julgadora, formada por 05 (cinco) jurados (profissionais de artes em geral, 

músicos ou produtores culturais), premiará com troféus e prêmio em dinheiro os 03 

(três) melhores classificados em cada categoria ( mirim, infanto-juvenil, Sertanejo, 

MPB e Gospel). Os critérios de avaliação do Festival serão aqueles especificados para 

cada categoria. Avaliação será anunciada pela comissão julgadora em notas de 0 (zero) 

à 10 (dez) pontos, podendo ser usadas notas fracionadas.  

 

Cada jurado encaminhará sua planilha, devidamente assinada, ao digitador, o 

qual entregará diretamente para a comissão organizadora a planilha contendo os 

resultados a serem divulgados. 

 

Não havendo empate em nenhuma das categorias e os vencedores serão 

divulgados posteriormente no Departamento de cultura Municipal de Cultura e 

nos demais veículos de comunicação de nossa cidade. 

 

Os critérios de julgamento são: Afinação; dicção; Presença de Palco; 

Interpretação e Voz. 
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Os prêmios se diferenciarão de acordo com classificação, 

 sendo na categoria. 

 

Sertanejo:  

            R$ 1500,00 (1º lugar),  

R$ 800,00 (2º lugar)  

R$ 500,00 (3º Lugar) 

 

MPB:  

            R$ 1500,00 (1º lugar),  

R$ 800,00 (2º lugar)  

R$ 500,00 (3º Lugar) 

 

Gospel:  

            R$ 1500,00 (1º lugar),  

R$ 800,00 (2º lugar)  

R$ 500,00 (3º Lugar) 

 

 infanto- juvenil 

 R$ 800,00 (1° lugar)  

 R$ 500,00 (2° lugar) 

 R$300,00 (3° lugar) 

 

Mirim 

 R$ 600,00 (1° lugar)  

 R$ 400,00 (2° lugar) 

 R$ 200,00 (3° lugar)  

  

 

 

Informações: Departamento Municipal de Cultura de Peixoto de Azevedo-MT 

Fone:   (66) 3575-1539 (66) 99660-9395 

E-mail: culturapeixoto@gmail.com 

 


