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REGULAMENTO DO CONCURSO DE CANTO

O Concurso de Canto é um evento de caráter cultural, inserido dentro da programação 
do V FESTARCI (Festival de Artes e Cultura do IF Goiano), que, em 2018, ocorrerá no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Urutaí. 

Este regulamento tem como finalidade estipular as regras gerais para a participação no 
Concurso de Canto do FESTARCI.

1. DA DATA
1.1. No dia 07 de novembro das 19 horas às 22 horas e 30 minutos, no auditório Nilo 
Peçanha, serão apresentadas, julgadas e premiadas as apresentações.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar do concurso qualquer pessoa, não importando sexo, idade, origem, 
cidade e estado, com apenas uma apresentação inscrita em uma das duas categorias:
a) IF GOIANO (Alunos, Servidores e Terceirizados);
b) COMUNIDADE EXTERNA.
2.2 As músicas deverão ser interpretadas pelos candidatos. 
2.3 Os participantes poderão utilizar instrumentos musicais próprios (ao vivo) e/ou playbacks 
gravados em pen drive.
2.3.1 Se o participante fizer a escolha do playback como forma de acompanhamento, o 
mesmo deverá ser informado no ato da inscrição e entregue com 1 hora de antecedência à 
comissão organizadora, podendo ser desclassificado, caso o prazo não seja cumprido. 
2.3.1.1 A qualidade do material (play back) será de total responsabilidade do participante. 
2.3.2 Caso o participante faça a escolha de acompanhamento através de instrumentos 
musicais próprios (ao vivo), os mesmos serão de total responsabilidade do participante que 
deverá informar no ato da inscrição.
2.3.2.1 O participante terá, no máximo, 5 (cinco) minutos para instalação e afinação dos 
instrumentos, sob pena de desclassificação, caso o prazo não seja cumprido.
2.4 A comissão organizadora disponibilizará Aparelhos de Som, dois microfones e mesa de 
som proporcionais ao tamanho do evento.
2.5 O mesmo candidato não poderá participar de duas ou mais bandas/duplas.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições são gratuitas;
3.2 O período de inscrição inicia-se no dia 05 de outubro de 2018 e encerra às 23h59min do 
dia 26 de outubro de 2018 (horário de Brasília). 
3.2.2 Inscrições realizadas posteriormente serão desconsideradas.
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3.3 Cada participante poderá concorrer com a participação em apenas uma apresentação de 
canto.
3.4 Para efetivar a inscrição os participantes deverão enviar ao e-mail 
festarci@ifgoiano.edu.br, os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição: conforme modelo em Anexo I.
b) Termos de cessão de direitos de imagem assinados conforme modelo em Anexo II ou 
Anexo III.
3.5 Caso houver mais de 8 inscrições, será solicitado via e-mail no dia 30 de outubro um 
vídeo com um apresentação individual/equipe, definido como etapa classificatória e 
homologado o resultado dos 8 finalistas no dia 1 de novembro.
3.6 O vídeo deve ser enviado até dia 30 de outubro às 23 horas e 59 min. 
3.7 Será por sorteio a ordem das apresentações no dia 9 de novembro.

4. TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
4.1 Ao se inscrever, o candidato tem plena convicção de que autoriza a veiculação, em 
qualquer mídia do IF GOIANO ou veículo de imprensa, do nome, imagem, voz da banda e 
outras situações não descritas neste regulamento.

5.  DAS APRESENTAÇÕES
5.1 Os participantes se apresentarão na faixa de tempo entre 2 minutos e 30 segundos e 4 
minutos e 59 segundos. 
5.2 Os participantes deverão chegar com 1 hora de antecedência para o início das 
apresentações. 
5.3 Os participantes que utilizar gestos, palavras ou termos que se assemelham a xenofobia, 
baixo calão ou qualquer tipo de ofensa, será automaticamente excluída do certame.
 
6. DO JULGAMENTO
6.1 O júri externo será composto por 3 (três) membros, que elegerão dentre todos os trabalhos 
inscritos, os três melhores de cada categoria, considerando harmonia, melodia, afinação, 
dicção e interação com o público.

7. DA PREMIAÇÃO
7.1 Serão premiados os 3 vencedores de cada categoria. O 1º, 2º e o 3º colocados receberão 
(cada um) uma medalha e um certificado.  

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1 Os casos omissos no Regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora do 
FESTARCI nomeada através da Portaria 400, de 1 de outubro de 2018.
8.2 A simples inscrição do participante já é válida como contrato de adesão e aceitação às 
regras deste Regulamento.
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Urutaí, 05 de outubro de 2018.

Rangel Gonçalves de Souza

Presidente do NAIF

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO – CONCURSO DE CANTO

Nome Completo:_______________________________________________;

Se grupo, nome dos integrantes: 
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____.

Categoria: 
Comunidade Externa (     )
IF GOIANO     (       )

Endereço:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Telefone(s):___________________________________________________________
_

E-mail:_______________________________________________________________

Data de Nascimento:_____/_____/_______.

Título da 
Música:________________________________________________________

Cantor/Compositor:_____________________________________________________

Play Back (    )
Instrumentos (    ) 
Quais? 
_____________________________________________________________________
_

_____________________________________________________________________
_

_____________________________________________________________________
_
 
(    ) Li o regulamento e declaro estar ciente das normas.

______________________________
Assinatura

ANEXO II (Adulto)

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM
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Neste ato, (Nome Completo), nacionalidade ________________, estado civil 
________________, portador da cédula de identidade RG nº.__________________ , 
inscrito no CPF/MF sob nº _________________________________, AUTORIZO o uso da 
minha imagem através de fotografia, impressão off-set, tipográfica, reprográfica, slides, ou 
outro qualquer processo análogo, para divulgação comercial das atividades escolares, através 
de cartazes, folhetos, outdoors, webs-site, etc., bem como todo e qualquer trabalho artístico e 
literário, respeitadas as diretrizes, estando ciente desde já, que não caberá em tempo algum, 
qualquer reclamação, indenização, ou pagamento de valor antecipado ou posterior pelo uso 
de minha imagem, sendo a presente autorização feita de modo gratuito e permanente.

______________________, dia _____ de ______________ de ___________.

(assinatura)

Telefone p/ contato:

ANEXO III (Menores de Idade)

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM
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Na qualidade de responsável pelo menor abaixo qualificado, autorizo o uso de imagem do 
mesmo através de fotografia, impressão off-set, tipográfica, reprográfica, slides, ou outro 
qualquer processo análogo, para divulgação comercial das atividades escolares, através de 
cartazes, folhetos, outdoors, webs-site, etc., bem como todo e qualquer trabalho artístico e 
literário, respeitadas as diretrizes fixadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, estando 
ciente desde já, que não caberá em tempo algum, qualquer reclamação, indenização, ou 
pagamento de valor antecipado ou posterior pelo uso de sua imagem, sendo a presente 
autorização feita de modo gratuito e permanente.

NOME COMPLETO DO MENOR

__________________________________________________________________

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL
___________________________________________________________________

CPF DO RESPONSÁVEL 
___________________________________

Nº DE IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL 
___________________________________

ÓRGÃO EMISSOR __________________/ UF ________

NOME COMPLETO DO PARTICIPANTE 

___________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO DO MENOR  ____/_____/_____

__________________________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA: ____/_____/_____
LOCAL: ___________________________________


