
 
 

3º MUSICANTO 
FESTIVAL DE MUSICA DE SINOP 

09, 10 e 11 de Junho de 2017. 
 
REGULAMENTO  
 
O 3º MUSICANTO Festival de Música de Sinop, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Sinop através da Secretaria Municipal de Educação Esporte e 
Cultura, por meio da Escola Municipal de Artes Viviane Maria Malheiros Dal 
Berto, nos dias 09, 10 e 11 de junho de 2017, nas dependências do espaço de 
eventos da Catedral Sagrado Coração de Jesus, durante as festividades da 
Festa São João Catedral, sempre a partir das 19:30 horas. O Festival da 
Música de Sinop integra a série de eventos que compõem o cronograma das 
atividades da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura do Município de 
Sinop.  
 
1. OBJETIVOS  
 
a) Incentivar a MPB, Música Sertaneja e Gospel. 
b) Divulgar e incentivar a criação musical, revelar talentos e promover 
intercâmbio artístico-cultural entre todos os elementos geradores da cultura de 
diversas regiões do Brasil;  
c) Instigar a população e mostrando a importância da arte como fomento para 
economia, cultura e lazer;  
d) Revelar novos talentos.  
 
2. CONDIÇÕES  
 
INTERPRETAÇÃO NACIONAL SERTANEJA, MPB, GOSPEL E 
INFANTO JUVENIL. 
 
a) O 3º MUSICANTO receberá inscrições de todos os artistas a nível 
nacional;  
 
b) Os gêneros que compõe a categoria de interpretação são: música popular 
brasileira, samba, rock, sertaneja, canção e gospel.  
 
 
 



 
3. DAS INSCRIÇÕES  
 
a) As inscrições são gratuitas;  
b) Elas poderão ser efetuadas de 26 de abril a 26 de maio de 2017, em duas 
formas distintas:  
 
I) pessoalmente até as 17:00 horas (horário local), em horário comercial, do 
prazo máximo informado para inscrição;  
II)via e-mail institucional da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e  
Cultura musicantosinop@gmail.com , até a data limite no horário das 23:59hs 
(horário de Brasília);  
c) No caso da inscrição feita pessoalmente o candidato deverá entregar até 26 
de maio de 2017, à sede da Escola de Artes Viviane Maria Malheiros Dal 
Berto, situada à Rua da Primaveras, 4667, Sinop-MT, envelope identificado 
como o 3º MUSICANTO Festival de Música de Sinop, contendo os seguintes 
itens:  

I) Ficha de inscrição devidamente preenchida - ela pode ser encontrada 
no site www.sinop.mt.gov.br/sme;  

II)10 (dez cópias) da letra na íntegra e partitura musical (opcional) ou a 
cifragem harmônica da composição caso opte pela utilização da Banda do 
Festival, constando o título da música e em impressão legível;  

III) 01 (um) CD com a música original gravada na íntegra, 
preferencialmente em arquivo .MP3, com o nome da música e intérprete; no 
caso das inscrições via e-mail, nos anexos colocar a música escrita em arquivo 
Word, e a música original em arquivo mp3.  

IV) 01 (um) CD com a música inscrita, gravada em voz e violão em 
formato MP3, interpretada pelo candidato.  
 
Parágrafo único: pede-se cuidado com a elaboração da gravação, pois a má 
qualidade poderá acarretar na desclassificação da mesma. Não serão aceitas 
inscrições em fita cassete, MD ou qualquer outro tipo de mídia que difira do 
citado anteriormente.  
 
d) A comissão organizadora não fará nem aceitará, em hipótese alguma, 
inscrições encaminhadas ou solicitadas após o devido prazo - neste caso, 26 
de maio de 2017.  
e) A idade estipulada é de 08 (oito) a 15 (quinze) anos completos para a 
categoria infanto-juvenil com qualquer estilo musical; de 16 (dezesseis) anos 
completos acima para categorias popular, sertaneja e gospel. 

mailto:musicantosinop@gmail.com
http://www.sinop.mt.gov.br/sme;


 
f) Cada intérprete (excetuando-se os membros da banda de apoio do festival) 
poderá apresentar-se em duas categorias distintas, uma popular e uma gospel, 
ou uma sertaneja e uma gospel e ou uma sertaneja e uma popular. 
g) O material de inscrição não será devolvido.  
h) O 3º MUSICANTO Festival de Música de Sinop coloca à disposição dos 
participantes uma banda para acompanhamento, formada por músicos de 
reconhecida capacidade técnica, sendo que a opção pela banda deverá constar 
na ficha de inscrição.  
 
4. DA SELEÇÃO  
 
a) Dentre as inscritas, serão selecionadas 15 (quinze) interpretações infanto-
juvenil, 15 (quinze) interpretações sertanejas, 15 (quinze) interpretações 
populares e 15 (quinze) interpretações gospel, escolhidas por uma comissão 
de triagem, indicada pela Comissão Organizadora do Festival, e formada por 
profissionais de comprovado conhecimento artístico-musical;  
b) Serão utilizados como critérios para a triagem:  

I) melodia, ritmo e harmonia;  
II)dicção, afinação e voz (qualidade) do intérprete.  

c) Até 05(cinco) dias após o encerramento das inscrições, (26 de junho) a 
comissão levará ao conhecimento do participante o resultado da seleção das 
semifinalistas no site www.sinop.mt.gov.br/sme ;  
 
5.  DAS ELIMINATÓRIAS  
 
a) As eliminatórias serão realizadas nos dias 09 e 10 de junho de 2017, sendo 
que no dia 09 se apresentarão as categorias infanto-juvenil e gospel, e no dia 
10 se apresentarão as categorias popular e sertaneja: 
b) Das 60 semifinalistas apresentadas nas duas eliminatórias, o júri elegerá 05 
(cinco) de cada categoria para a fase final do 3º MUSICANTO Festival de 
Música de Sinop, a seu próprio critério, não obedecendo a ordem de 
apresentação ou data de apresentação;  
c) A finalíssima será realizada no dia 11 de junho de 2017, sendo que o 
resultado das 05 (cinco) finalistas de cada categoria será divulgado após a 
última apresentação de cada dia.  
 
6. DOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES  
 
a) As músicas classificadas deverão ser interpretadas por aqueles que 
estiverem inscritos e não poderá ter troca de intérpretes e nem backing vocal 
que também devem estar devidamente inscritos, sendo assim se o intérprete 
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inscrito não puder apresentar a música estará desclassificada 
automaticamente. 
 
b) Os concorrentes terão direito a 20(vinte) minutos para os ensaios entre os 
dias 05 de junho a 09 de junho de 2016, nas dependências da Escola 
Municipal de Artes Viviane Maria Malheiros Dal Berto, das 08:00 às 11:00 
horas e das 14:00 as 20:00. Será observado rigoroso controle dos horários de 
ensaio das músicas, bem como das apresentações.  
d) O candidato poderá ter à sua disposição toda a aparelhagem que estiver 
instalada no local do 3º MUSICANTO Festival de Música de Sinop.  
e) Após ser anunciado pelo apresentador, o concorrente terá 03 (três) minutos 
de prazo para iniciar a execução da música.  
f) A ordem de apresentação das músicas será decidida previamente pela 
Comissão Organizadora, obedecendo a critérios técnico-artísticos. Tal ordem, 
bem como a dos ensaios, não poderá ser alterada sob nenhuma hipótese. 
 
7. DA PREMIAÇÃO FINAL  
 
7.1 Interpretação Música Popular Brasileira;  
 
Dentre as 05 (cinco) músicas escolhidas para a final serão distribuídos os 
seguintes prêmios:  
 
1º Lugar R$ 3.000,00 (Três Mil Reais e troféu);  
2º Lugar R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais e troféu);  
3º Lugar R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais e troféu);  
4º Lugar R$    700,00 (Setecentos Reais); 
5º Lugar R$    500,00 (Quinhentos Reais); 
 
6.2 Interpretação Sertaneja;  
 
Dentre as 05 (cinco) músicas escolhidas para a final serão distribuídos os 
seguintes prêmios:  
 
1º Lugar R$ 3.000,00 (Três Mil Reais e troféu);  
2º Lugar R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais e troféu);  
3º Lugar R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais e troféu);  
4º Lugar R$    700,00 (Setecentos Reais); 
5º Lugar R$    500,00 (Quinhentos Reais); 
 
 



 
7.3 Interpretação Gospel;  
 
Dentre as 05 (cinco) músicas escolhidas para a final serão distribuídos os 
seguintes prêmios:  
 
1º Lugar R$ 3.000,00 (Três Mil Reais e troféu);  
2º Lugar R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais e troféu);  
3º Lugar R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais e troféu);  
4º Lugar R$    700,00 (Setecentos Reais); 
5º Lugar R$    500,00 (Quinhentos Reais); 
 
7.4 Interpretação Infanto-juvenil;  
 
Dentre as 05 (cinco) músicas escolhidas para a final serão distribuídos os 
seguintes prêmios:  
 
1º Lugar R$ 1.500,00 (Hum Mil e quinhentos Reais e troféu);  
2º Lugar R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais e troféu);  
3º Lugar R$    500,00 (Quinhentos Reais e troféu);  
4º Lugar R$    300,00 (Trezentos Reais); 
5º Lugar R$    200,00 (Duzentos Reais); 
 
8.  DO JÚRI  
 
a) A classificação das músicas e a atribuição de prêmios ficarão a cargo do 
júri, composto por membros escolhidos pela Comissão Organizadora.  
b) Ao Presidente do Júri caberá a direção dos trabalhos de julgamento, 
zelando pela autonomia e cumprimento do processo de votação, cabendo-lhe o 
voto de desempate. 
c) O júri analisará LETRA (dicção), RITMO, AFINAÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO, com notas de 0 (zero) a 10 (dez) fracionadas. Sendo que 
se houver empate a ordem de desempate será a maior nota de AFINAÇÃO, se 
persistir INTERPRETAÇÃO, se persistir RITMO finalizando com LETRA. 
Persistindo empate retornarão ao palco para nova apresentação.  
c) As decisões técnicas do júri, uma vez comunicadas à Comissão 
Organizadora, serão irrecorríveis. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a) A Comissão Organizadora poderá suspender o Festival, sem que isso caiba 
a qualquer participante o direito de reclamação.  



 
b) Não haverá empate em nenhuma das premiações.  
c) A Comissão Organizadora não se responsabilizará pela hospedagem e 
alimentação dos concorrentes, entretanto, coloca à disposição dos interessados 
o endereço e telefone dos hotéis e restaurantes da cidade:  
d) A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, excluir do Festival 
a música cujos participantes não observarem as disposições e contrariarem as 
normas da organização do evento.  
e) Uma vez formalizada a inscrição, os candidatos concorrentes concordam 
em ceder aos direitos de uso e veiculação de sua imagem e conexos, 
permitindo à Comissão Organizadora utilizá-los gratuita e exclusivamente 
para a promoção, divulgação e ações institucionais do 3º MUSICANTO 
Festival de Música de Sinop e possíveis festivais posteriores.  
f) A Comissão Organizadora se compromete a não explorar comercialmente 
quaisquer obras concorrentes, sem a anuência do original detentor desses 
direitos, na conformidade do disposto na lei autoral vigente no país.  
g) A título de registro, a Comissão Organizadora reserva-se o direito de gravar 
as imagens e as 20 (Vinte) músicas selecionadas para a final em mídias 
digitais, sob forma de divulgação, sem fins lucrativos e como premiação dos 
vencedores.  
h)A responsabilidade sobre proteção e direitos autorais das músicas 
competirá, em sua integralidade, aos próprios autores responsáveis por sua 
apresentação, eximindo de toda e qualquer responsabilidade este festival.  
i) Dúvidas poderão ser dirimidas pelo email musicantosinop@gmail.com ou 
(66) 3511-1921.  
j) A simples inscrição da música no 3º MUSICANTO Festival de Música de 
Sinop,  pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do presente 
regulamento. 
k) Os casos omissos ou não esclarecidos neste regulamento serão objetos de 
deliberação da Comissão Organizadora.  
 
Veridiana Paganotti    Daniel Coutinho 
Secretária Educação Esporte e Cultura   Diretor da Cultura 
 
Maria Madalena Ferdinando Varea  Cesar Muriana 
Diretora Eventos SMEEC    Diretor Escola de Artes 
 
Alexander Cristiano Carrer  
Diretor Artístico Musicanto 

 

Sinop ,26 de abril de 2017. 

mailto:musicantosinop@gmail.com


 
 

 

 

 

ANEXO I 
 

DATA PROGRAMAÇÃO 
26/04/2017 ABERTURA EDITAL INSCRIÇÕES 
26/05/2017 TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES  

27 a 30/05/2017 PRÉ-SELEÇÃO  
31/05/2017 EDITAL COM OS SEMIFINALISTAS 

05 a 09/06/2017 ENSAIOS NA ESCOLA DE ARTES SINOP 
09 e 10/06/2017 ELIMINIATÓRIAS 

11/06/2017 FINAL 
 


