Regulamento do
VII FESTVERD 2016
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Nova Monte
Verde – MT, através do Departamento de Cultura comunica que tendo em vista
a realização do VII FESTVERD, no período de 19 a 21 de agosto de 2016,
torna público o Regulamento para inscrição de candidatos nas modalidades de
música e dança, para o VII FESTVERD 2016 mediante as condições descritas
a seguir:
I.

Dos Objetivos:

O VII FESTVERD tem por objetivos:
1.1 – Estimular a criação, produção e difusão musical no Município de Nova
Monte Verde, respeitando-se as especificidades culturais.
1.2 - Estimular a participação de músicos, cantores e dançarinos de Nova
Monte Verde.
1.3 – Estimular a participação de músicos, cantores e dançarinos, de vários
gêneros musicais que concorrerão em situação de absoluta igualdade dentro
de cada categoria.
1.4 – Escolher o melhor cantor (a) nas categorias, infantil e juvenil/adulta, no
gênero Gospel e Sertanejo/Popular do VII FESTVERD 2016 em suas versões.
1.5 – Escolher o melhor dançarino (a) na categoria, Infantil e juvenil/adulta do
VII FESTVERD 2016 em suas danças.
1.6 – Valorizar e divulgar os talentos culturais nos campos da música e dança
do nosso Município.
1.7 – Fazer o intercâmbio e troca de experiências entre músicos e dançarinos
que venham a valorizar a produção musical e cultural do Município.
II. Do Local e Período das Inscrições:
2.1 – As inscrições poderão ser realizadas na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte, situada na Rua Arlindo Nossol, 101, Centro,
Nova Monte Verde – MT, CEP: 78593-000 no período de 20 de julho a 05 de
agosto de 2016, das às 07:30 às 12:00 horas.

2.3 - No ato da inscrição os participantes deverão entregar:

2.3.1 Candidatos (as) com idade superior a 18 anos:
a) A Ficha de Inscrição conforme modelo disposto neste Regulamento (Anexo
III) devidamente preenchida e assinada pelo candidato;
b) Cópia do CPF e RG.
2.3.2 Candidatos (as) com idade inferior a 18 anos:
a) A Ficha de Inscrição conforme modelo disposto neste Regulamento (Anexo
I)
b) Cópia do RG e CPF do responsável legal;
c) Cópia da certidão de nascimento do inscrito;
d) Autorização, conforme modelo disposto por este Regulamento (Anexo II)
do responsável legal (assinada);
2.3.3 Todos (as) os (as) candidatos (as) deverão entregar, juntamente com a
inscrição, os seguintes:
a) 05 (cinco) cópias da letra da música que apresentará;
b) Áudio da música na versão que será interpretada (gravada em pendrive) ;
c ) Termo de uso de imagem e voz assinado, anexo a ficha de inscrição.
2.3.4 Todas as informações repassadas à comissão organizadora no ato da
inscrição são de responsabilidade do (a) candidato (a).
2.3.5 Serão aceitas para efeito de inscrição somente ficha de inscrição
devidamente preenchida e assinada pelo (a) candidato (a) ou pelo responsável
legal quando for o caso.
III. Das Categorias:
O VII FESTVERD abrirá oportunidade a duas categorias:
3.1 – Categoria Infantil:
De 06 anos de idade a 13 anos completos até a data da inscrição, no Gênero
Música estilo livre e Dança estilo livre.

3.2 – Categoria Juvenil/adulto:
Acima de 14 anos de idade completos até a data da inscrição, no Gênero
Sertanejo/Popular, Gospel e Dança.

IV. Dos Candidatos:
4.1 - Poderão se inscrever cantores e dançarinos de Nova Monte Verde.
4.2 - A participação de menores de 18 anos só será permitida com autorização
por escrito dos pais ou responsável legal.

4.3 - Cada artista terá direito de inscrever-se em uma única categoria com
apenas uma música;
4.4 - Não serão permitidas inscrições de músicas repetidas na mesma
categoria, sendo verificada no ato da inscrição.
V. Do FESTVERD:
5.1 - O VII FESTVERD será realizado no SALÃO PAROQUIAL, localizada na
Rua Gesse Rodrigues Baracho/ centro, na cidade de Nova Monte Verde.
5.2 - O candidato só poderá interpretar a música que consta na ficha de
inscrição e comparecer, impreterivelmente, até 18horas e 30 minutos ao lado
do palco, onde assinarão a lista de presença.
5.3 - A ordem de apresentação será definida através de sorteio.
5.4 - As apresentações serão classificadas na seguinte forma:
a) Dia 19 de agosto – Apresentação classificatória com os participantes da
categoria Juvenil/adulta do gênero Gospel.
b) Dia 20 de agosto – Apresentação classificatória com os participantes da
categoria Juvenil/adulta do gênero Dança Estilo Livre e Sertanejo/Popular.
c) Dia 21 de agosto –– Apresentação classificatória com os participantes da
categoria Infantil do gênero Música estilo livre e Dança estilo livre.
VI. Do Julgamento:
6.1 - O corpo de Jurado será escolhido pela Comissão Organizadora do VII
FESTVERD que será composta por 05 (cinco) membros, o qual julgará as
seguintes categorias: musical e dança.
6.2 - Cada quesito de julgamento receberá notas entre 02 (dois) a 20 (vinte)
pontos somados, totalizando a somatória dos quesitos em 100 (cem) pontos.
6.3 - No caso de empate, os critérios utilizados para desempatar
serão os seguintes para a Música:
1º: maior nota no quesito “Afinação”;
2º: maior nota no quesito “Ritmo”;
3º: maior nota no quesito “Expressão corporal”;
4º: maior nota no quesito “Dicção”;
5º: maior nota no quesito “Fidelidade à letra da música”.

6.4 - No caso de empate, os critérios utilizados para desempatar serão os
seguintes para Dança:
1º: maior nota no quesito “coreografia”;
2º: maior nota no quesito “ritmo”;
3º: maior nota no quesito “figurino”;
4º: maior nota no quesito “criatividade”;
5º: maior nota no quesito “harmonia”.
VII. Critérios Avaliativos:

Os critérios avaliados serão:
7.1 – Música: afinação, ritmo, expressão corporal, dicção, fidelidade à letra da
música.
7.2 – Dança: coreografia, ritmo, figurino, criatividade, harmonia.

VIII. Da Premiação:
Os vencedores do VII FESTVERD receberão a seguinte premiação, em
dinheiro e mais troféus de classificação.
8.1 – Categoria Juvenil/Adulta:
a) Musica Gospel:
1º Lugar: R$ 300,00
2º Lugar: R$ 200,00
3º Lugar: R$ 100,00
b) Musica Sertanejo/Popular
1º Lugar: R$ 300,00
2º Lugar: R$ 200,00
3º Lugar: R$ 100,00
c) Dança Estilo Livre:
1º Lugar: R$ 300,00
2º Lugar: R$ 200,00
3º Lugar: R$ 100,00

8.1 – Categoria Infantil:
b) Musica Estilo Livre:
1º Lugar: R$ 150,00
2º Lugar: R$ 100,00
3º Lugar: R$ 50,00
c) Dança Estilo Livre:
1º Lugar: R$ 150,00
2º Lugar: R$ 100,00
3º Lugar: R$ 50,00

IX. Da Apresentação:
9.1 – Cada candidato ficará responsável por seus instrumentos, bem como os
músicos e dançarinos que farão apresentação.
9.2 – O Candidato poderá ter à disposição toda a aparelhagem que estiver
instalada no local das apresentações.
9.3 – Anunciado pelo apresentador, o concorrente terá 05 (cinco) minutos de
prazo para iniciar a execução da música ou Dança, podendo ser penalizado
com a perda de 01 (um) ponto por cada minuto de atraso em cada quesito de
julgamento.
9.4 – A apresentação dos candidatos obedecerá a ordem estabelecida pela
comissão organizadora, por meio de sorteio às 18 horas e 30 minutos no dia de
sua apresentação.
X. Das Disposições Gerais:
10.1 – A inscrição para participar do VII FESTVERD já pressupõe a aceitação e
concordância com todos os termos do presente regulamento.
10.2 – Qualquer candidato que, em algum momento, durante o evento,
desrespeitar as regras do presente regulamento ou vir a prejudicar o evento ou
qualquer participante de forma direta ou indireta, será desclassificado
sumariamente.
XI. Da Comissão Organizadora:
A comissão organizadora será formada pelos seguintes componentes:
11.1 – Diretora Municipal Cultura: Célia das Graças Tizo Maltezo
11.2 – Coordenadora das Escolas do Campo: Andréa Alves da Silva Coelho
11.3 – Secretário Mun. de Educ.Cult e Esporte: Valdinei Oliveira Prado
11.4 --Assessora Administrativa de Gabinete: Rosilda R. Gonçalves

XII. Das Disposições Finais:
12.1 – Quaisquer assuntos não tratados no presente regulamento serão
resolvidos pela comissão organizadora do VII FESTVERD.
12.2 – Para maiores informações, entrar em contato com a Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Nova Monte verde – MT, pelo
telefone (66) 8437-2812 ou (66) 3597-1591.

