
 

 

INSTITUTO CULTURAL SANTA RITA 

PROJETO MÚSICA PARA TODOS 

II CONCURSO DE GRUPOS MUSICAIS  

 

REGULAMENTO 

 

REALIZAÇÃO  

O II Concurso de Grupos Musicais é uma realização do Instituto Cultural Santa Rita – Projeto 

Música Para Todos, instituição que há em 2016 completa 17 anos e que tem oferecido a milhares 

de piauienses a oportunidade de transformar vidas através da música e da arte.  

OBJETIVOS  

 Revelar novos talentos dentro do Música Para Todos;  

 Aperfeiçoar a prática em conjuntos dos mais diferentes Cursos Livres da Instituição;  

 Estimular as produções artísticas e culturais dos alunos do Projeto.  

INSCRIÇÕES  

1. A participação no II Concurso de Grupos Musicais é aberta a qualquer pessoa física 

regularmente matriculada no Projeto Música Para Todos que concorde com as condições 

previstas no presente regulamento;  

2. A inscrição é obrigatória, devendo ser efetuada de forma presencial na secretaria do Projeto, 

das 8h às 12h ou das 14h às 21h;   

3. As inscrições dos participantes serão efetuadas no período de 21 de março a 08 de abril de 

2016; 

4. É necessário que cada grupo inscrito tenha um (01) professor orientador, a este fica 

condicionado a orientar até (03) três grupos musicais;  

5. O grupo deve ser composto por até (06) integrantes, de um mesmo instrumento ou de 

instrumentos diferenciados, e nenhum dos inscritos deve ter pendência(s) junto à secretaria da 

Instituição;  

6. Um (01) aluno e um (01) professor orientador devem ser os responsáveis pelas informações 

prestadas no ato da inscrição deste processo seletivo, dispondo a Comissão de Seleção do direito 

de excluir aquele que não preencher o formulário de forma correta e completa e não apresentar 

a documentação solicitada; 



 

 

7. Fica vedada a participação de ganhadores de edições anteriores do concurso, salvo os que 

não obtiveram posição máxima e conquistaram o primeiro lugar;  

8. É, terminantemente proibida, a participação de integrantes nos grupos que não sejam alunos 

do Projeto Música Para Todos.  

COMISSÃO ORGANIZADORA  

 A Comissão Organizadora será formada por três (03) professores do Projeto Música Para 

Todos, Coordenação dos Cursos Livres, Coordenação da Iniciação Musical e Assessoria de 

Comunicação do Projeto Música Para Todos;  

 Fica designada a esta comissão a função de promover, organizar e prestar as informações 

necessárias aos grupos inscritos neste certame;  

JULGAMENTO  

 Um júri técnico e artístico, formado por quatro (04) integrantes, será composto para a 

eliminatória e a final. Os jurados não serão pessoas vinculadas ao Projeto Música Para Todos e 

serão escolhidas pela comissão organizadora, que levará em conta o amplo critério de 

conhecimento musical dos convidados para compor o júri;   

 A eliminatória do II Concurso de Grupos Musicais acontece no dia 23 de abril de 2016, às 

18h45, na Sala Agostinho Pinto, sede do Projeto Música Para Todos;  

A final II Concurso de Grupos Musicais acontece no dia 19 de maio de 2016, às 18h45, na Sala 

Agostinho Pinto, sede do Projeto Música Para Todos, integrando a programação das festividades 

de 17 anos da Instituição; 

 Os grupos deverão se apresentar nas duas etapas citadas nos itens anteriores, nos horários 

previamente definidos através de sorteios. Caso algum grupo esteja sem os seus representantes 

no horário definido para o início da eliminatória ou da final, o grupo será desclassificado;  

 Durante as eliminatórias e a final, os jurados deverão dar notas entre 5,0 (Cinco) e 10,00 (Dez) 

pontos relativos aos critérios abaixo relacionados, podendo alcançar a pontuação máxima total 

de 50 (Cinquenta) pontos;  

 O júri fará a avaliação de acordo com os seguintes critérios:   

 

 

 

 

 



 

 

Quesitos Pontuação  

Comunicação 
interpessoal 

5,0 (Cinco) a 10,00 
(Dez) pontos 

Interpretação 5,0 (Cinco) a 10,00 
(Dez) pontos 

Performance 5,0 (Cinco) a 10,00 
(Dez) pontos 

Arranjo 5,0 (Cinco) a 10,00 
(Dez) pontos 

Técnica individual 5,0 (Cinco) a 10,00 
(Dez) pontos 

 

PASSAGEM DE SOM E APRESENTAÇÃO  

 A Comissão Organizadora compromete-se a fornecer aos participantes as aparelhagens para a 

apresentação das músicas que já são de propriedade do Projeto Música Para Todos;  

 As passagens de som para as finais dos concursos serão realizadas de acordo com o que for 

definido em reunião promovidas pela Comissão Organizadora e que terão a participação de 

representantes de todos os grupos;  

 Fica estabelecido o tempo máximo de 20 minutos para cada grupo realizar a sua passagem de 

som, ficando condicionada à ordem de chegada;   

 A apresentação e julgamento dos finalistas acontecerão de acordo com o cronograma já 

estabelecido, seguindo a ordem de um sorteio previamente realizado;  

 O concorrente que não se apresentar no momento em que for chamado, seja nas eliminatórias 

ou nas finais, será automaticamente desclassificado, sem a prerrogativa de trocar a ordem de 

apresentação com outros candidatos;  

PREMIAÇÃO  

 Serão os três grupos que obtiveram maior nota, de acordo com a média feita entre as notas 

do júri;  

 Os vencedores entrarão para um programa de incentivo à intercâmbios e eventos culturais em 

outras cidades, que o Projeto Música Para Todos vem promovendo nos últimos dois anos;  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 As despesas provenientes de transporte, alimentação e apresentação dos concorrentes são de 

responsabilidade exclusiva dos mesmos;  

 

 



 

 

CRONOGRAMA  

 DIVULGAÇÃO DO REGULAMENTO – 21 DE MARÇO   

 INSCRIÇÕES – 21 DE MARÇO A 08 DE ABRIL  

 DIVULGAÇÃO DOS INSCRITOS – 09 DE ABRIL  

 ELIMINATÓRIA – 23 DE ABRIL  

 FINAL – 19 DE MAIO  

 


