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REALIZAÇÃO
Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste – FUNGAB
Av. Mato Grosso do Sul, nº. 1220
Fone: 0XX67 3295-3977
OBJETIVOS


Incentivar os intérpretes de diversos estilos musicais;



Promover o intercâmbio artístico-cultural da região;



Resgatar e despertar o gosto musical no município e região;



Oferecer a oportunidade da população em prestigiar a arte e a cultura
expressa através da música;



Agregar valor Cultural a Festa do Leitão no Rolete.

DATA
De 27 a 29 de Julho de 2017, no palco principal do Centro de Tradições Gaúchas
CTG Chama Crioula.
COMISSÃO ORGANIZADORA
Daniela Dimeira dos Santos
Edineia Soares Araújo
Elis Maria Holsback Currales
Jeferson Luiz Tomazoni
Mário Luis Correa dos Santos
Neila Barbosa Alves Ibanhes
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Compete à Comissão Organizadora: Abrir e encerrar as inscrições, escolher
um júri idôneo que tenha formação e/ou aptidão na área musical, divulgar o
nome dos inscritos, bem como organizar o sorteio para ordem de
apresentação dos intérpretes; elaborar a ficha de pontuação de cada
candidato para a mesa de jurados e fornecer o resultado da classificação.

INSCRIÇÃO


As inscrições serão feitas no site www.saogabriel.ms.gov.br – e/ou
pessoalmente na Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste – FUNGAB, Av.
Mato Grosso do Sul, nº.1220 até as 24 horas (horário de Brasília) do dia 15
de Julho;



A inscrição é gratuita;



Poderão se inscrever quaisquer intérpretes que cumpram rigorosamente as
exigências do presente regulamento;



A lista dos participantes será divulgada nos sites locais e no site da Prefeitura
Municipal de São Gabriel do Oeste http://www.saogabriel.ms.gov.br, a partir
das 13h do dia 18 de Julho de 2017;



Os participantes poderão consultar pelo site da Prefeitura e/ou por telefone
(0xx67 3295-3977) com Edineia.

CATEGORIAS


Categoria Sertaneja; sendo aceitas interpretações dos gêneros: Sertanejo,
Sertanejo Romântico, Raiz, Universitário, Modão, Moda de Viola e Regional;



Categoria Popular; sendo aceitas interpretações dos gêneros: MPB, Popular,
Rock, gospel entre outros.
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PARTICIPAÇÃO


Poderão participar intérpretes de todo o território nacional com mais de 15
anos de idade;



De acordo com a portaria oriunda do Ministério Público nº.13/2006, os
intérpretes menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou
responsável legal, mediante apresentação de documentação comprobatória;



Cada intérprete poderá inscrever-se apenas uma vez, em uma única
categoria;



Cada intérprete deverá se inscrever com duas músicas, sendo que uma será
cantada na eliminatória e outra na final;



O candidato não poderá mudar de música após inscrição, salvo apenas a
pedido da Banda, devido dificuldades de execução;



Dois candidatos não poderão interpretar a mesma música nas eliminatórias
ou na final, porém o candidato poderá cantar na final uma música cantada por
outro candidato na eliminatória e vice-versa;



Valerá sempre a primeira inscrição para cada seletiva – estará disponível no
site uma listagem com as músicas já cadastradas;



Não serão aceitas inscrições após o prazo previsto;



Não serão aceitas inscrições de composições inéditas;



As músicas deverão ser cantadas na língua portuguesa e/ou ter no mínimo
90% da sua letra em português;



Nas fases eliminatórias, dias 27 e 28 de Julho, apresentar-se-ão todos os
inscritos;



As despesas de pernoite, alimentação e transporte correrão por conta do
candidato. A organização do festival informa também que haverá alojamento
para o participante – entrar em contato com a FUNGAB previamente pelo
fone

0xx67

3295-3977

ou

(www.facebook.com/fungab.sgo);

através

do

Facebook:

FungabSGO

Regulamento 10º. FestOeste

10º FestOeste
de



27

à 29

de ju lh o d e

Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste
Regulamento do 10º Festival da Canção de São Gabriel do Oeste
24ª. Festa do Leitão no Rolete

17
20

Os participantes que ficarem no alojamento deverão trazer travesseiros,
cobertores, roupa de cama e se possível colchonete (lembramos que o clima
de São Gabriel para o Evento costuma ser frio);



As inscrições serão limitadas em 100 inscritos no total;



Considerando o número limitado de vagas, as inscrições poderão ser
encerradas antes do prazo estabelecido.

ENSAIOS E SORTEIO DAS APRESENTAÇÕES


No dia 27 de Julho se apresentarão todos os inscritos na categoria Popular,
no dia 28 de Julho se apresentarão todos os inscritos na categoria Sertaneja;



Nos dias 26, 27 e 28 de Julho a partir das 8h, haverá a liberação das senhas
para os ensaios dos candidatos, sendo no dia 26 para os candidatos de São
Gabriel e região, dia 27 para os candidatos da categoria popular e no dia 28
para a categoria sertaneja;



O candidato receberá a senha para ensaio, respeitando a ordem de chegada;



Para esses dias a senha será distribuída, impreterivelmente, até às 15h;



Sendo para o dia 26 o ensaio a partir das 19h, por ordem de chegada;



Cada candidato terá 15 minutos para ensaiar;



As apresentações na noite serão por sorteio;



O candidato que não comparecer no ensaio será considerado desistente;



Nos dias 27 e 28 o termino do ensaio esta previsto para as 17h;



O candidato que não se apresentar duas horas antes do horário estabelecido
para o término do ensaio, poderá perder o direito de participar;



Os ensaios e apresentações acontecerão no CTG Chama Crioula, Bairro
Milani – São Gabriel do Oeste/MS.
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APRESENTAÇÕES


As eliminatórias serão realizadas nos dias 27 e 28 de Julho, às 19h junto a
24ª. Festa do Leitão no Rolete, no mesmo palco onde ocorrerão os ensaios;



O candidato deve comparecer ao local para a apresentação 30 minutos antes
do início do evento;



Serão apresentadas a categoria Popular no primeiro dia e Sertaneja no
segundo dia;



Ao final de cada apresentação conseguinte o candidato fica convidado a
mesa avaliadora e poderá conferir suas notas;



Ao término da primeira eliminatória será divulgada a lista com os 10 melhores
pontuados da categoria Popular, já na segunda, os 10 melhores da Sertaneja.
Estes estarão classificados para a finalíssima do dia 29 de julho, que se
realizará às 14h.

BANDA

Os intérpretes serão acompanhados por banda conceituada e que atenda os
requisitos.
JURADOS E AVALIAÇÃO


Seis (6) jurados irão compor a mesa julgadora pelo júri Técnico, sendo (1)
jurado responsável apenas pela Fidelidade a Letra;



Todos participantes do júri Técnico deverão possuir formação e/ou ter um
longo histórico relacionado à área musical;



A avaliação dos jurados será soberana e inquestionável;



O júri Técnico emitirá notas de sete a dez por quesito, permitindo notas
decimais;



A nota final do candidato será a média da somatória de cada jurado do júri
Técnico, determinando a classificação;
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Os quesitos de avaliação são: afinação, apresentação (interpretação e
postura de palco), ritmo e fidelidade à letra;



O quesito afinação terá peso maior sobre os outros itens, valendo peso 4
(40%) da nota, o quesito apresentação terá peso 3 (30%), já ritmo, peso 2
(20%) e por último, a fidelidade a letra com o peso 1 de 10% da nota;



A fidelidade à letra será avaliada por um profissional formado em letras e/ou
áreas afins;



A nota do item fidelidade à letra será iniciada com nota máxima (10 pontos),
havendo desconto por erros pela execução da música, sendo assim de
extrema importância o envio da letra correta no formulário de inscrição,
conforme será executada, lembrando que não nos responsabilizamos pela
mesma e que será considerada a primeira letra enviada.



Erros consecutivos envolvendo a letra da música poderá desclassificar o
candidato;



O julgamento da finalíssima será feito do mesmo modo que o julgamento da
classificação, sendo o vencedor aquele que obter maior pontuação;



Caso haja empate envolvendo candidatos, o júri fará a decisão mais cabível,
tecnicamente priorizando o quesito afinação.

CLASSIFICAÇÃO

Para a final serão classificados 10 intérpretes de cada categoria.
PREMIAÇÃO

1º. Lugar: R$ 3.500,00 mais troféu e camiseta;
2º. Lugar: R$ 2.500,00 mais troféu e camiseta;
3º. Lugar: R$ 2.000,00 mais troféu e camiseta;
4º. Lugar: R$ 1.500,00 mais troféu e camiseta;
5º. Lugar: R$ 1.000,00 mais troféu e camiseta;
Do 6º. ao 10º. Lugar: R$ 400,00 mais camiseta.
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DO PAGAMENTO


O pagamento será efetuado no primeiro dia útil ao festival, via cheque ou
transferência bancaria, de preferencia Banco do Brasil em nome do titular.

DISPOSIÇÕES GERAIS
A comissão organizadora se exime de qualquer responsabilidade quanto ao
acompanhamento da Banda. Ao efetuar a inscrição, o candidato assume o
conhecimento e aceitação deste regulamento. O candidato deverá respeitar os
horários de ensaios. Não será permitido o uso de qualquer outro tipo de
acompanhamento que não seja ao vivo. Quem, em qualquer hipótese, perturbar a
ordem do Festival será desclassificado. O candidato que participar do Festival, ao
realizar a inscrição, automaticamente autoriza a utilização do uso da imagem
pessoal e a interpretação por qualquer meio de comunicação, durante o
FESTOESTE ou em ocasião posterior, para fins de divulgação, ainda que não
relacionadas a este evento. As decisões da comissão organizadora serão
soberanas. Casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora.
São Gabriel do Oeste – MS, Junho de 2017.

