
PREFEITURA REGIONAL ERMELINO MATARAZZO 

 

1º FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR  CANTA 

ERMELINO MATARAZZO 

E PONTE RASA  

 

1- Das Disposições Preliminares; 

 

1.1.1 – O 1º Festival MPB Canta Ermelino Matarazzo/Ponte Rasa MPB -  

instituído pela Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo, tem o 

objetivo estimular e valorizar a cultura popular. e a prática da 

música em nossa região.  

1.1.2  - Para o ano de 2017 o Festival contemplará a categoria de músicos, 

grupos ou entidades culturais. 

 

 

2 – Das Inscrições; 

 

2.1 – Todas as inscrições serão gratuitas. 

2.2 – As inscrições deverão ser feitas, no período de 13/11/2017 a 

24/11/2017, na Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo/Governo 

Local/Supervisão de Cultura, localizada na Avenida São Miguel, 

5550, Jardim Cotinha – Ponte Rasa, no horário das 9:00 às 16:30 

horas.  

2.3 – No ato da inscrição, deverão ser entregue os seguintes 

documentos; 

 

A – Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo 

responsável do grupo. 

B – Histórico do grupo. 

C – Autorização dos pais dos menores participantes do grupo. 



D – Comprovante de residência de pelo menos 01 (um) integrante do 

grupo comprovando residente em Ermelino Matarazzo ou Ponte Rasa. 

 

2.4 – Em caso de substituição de um ou mais componentes do grupo, 

após a inscrição, a coordenação do evento deverá ser 

comunicada oficialmente e por escrito no e-mail: 

nani.aragao@hotmail.com  

 

 

3 -  Das Regras 

3.1 – O participante deverá apresentar no ato de sua inscrição um 

CD, com a música, identificado com o nome do grupo. 

3.2 – Cada participante poderá concorrer com 03 músicas. 

3.3 – Terá que apresentar 03 cópias de letras para cada música. 

3.4 – Não haverá devolução dos CDs e Letras. 

3.5 – Cada concorrente deverá observar o critério da criatividade da 

elaboração das músicas. 

3.6 – Nenhuma música poderá ser composta em outro idioma. 

3.7 – Todas as músicas inscritas deverão ser inéditas. 

3.8 – Nenhum grupo poderá se apresentar com propaganda política. 

3.9 – Os participantes deverão estar prontos para iniciar a 

apresentação 01 hora antes do horário previsto. 

3.10 – Não será permitido atraso no início das apresentações, por 

menor que seja. 

3.11 – O apoio técnico de cada grupo deverá estar identificado 

com camisetas ou vestimenta específicas, e estará limitado a 

quantia de 05 (cinco) integrantes. 

3.12 – Será permitido ao apoio técnico a permanência e circulação 

pelo palco, se necessário, desde que não interfiram na 

apresentação. 

3.13 – Para não prejudicar o andamento da apresentação, a 

quantidade de integrantes da equipe de apoio técnico a 

permanência no palco simultaneamente ao número de 02 (duas) 

pessoas. 

 

 

4 – Sorteio e Eliminação; 

 

mailto:nani.aragao@hotmail.com


4.1 – A divulgação dos classificados e a ordem das apresentações dos 

concorrentes pré-selecionados será definida por sorteio. 

Lembrando que no dia 30, será afixada a Lista dos concorrentes 

selecionados pela Coordenação do evento.  

  

5 – Das Penalidades; 

 

5.1 – O participante que não cumprir o horário pré-estabelecido para 

o início da apresentação será automaticamente desclassificado. 

5.2 – O grupo que praticar gestos agressivos e obscenos perderá 

automaticamente 05 (cinco) pontos. 

5.3 – O grupo que ultrapassar na sua apresentação o tempo máximo 

estipulado de 10 (dez)minutos perderá 01(um) ponto a cada 

minuto adicional. 

 

 

 

6 – Do Julgamento; 

 

6.1 – Um membro da comissão devidamente identificado, designado 

pela coordenação do evento, marcará os horários de início e 

termino da apresentação de cada concorrente. 

6.2 – Os membros da comissão do regulamento e penalidades 

estarão devidamente identificados. 

6.3 – O julgamento do Festival será realizado por uma comissão 

julgadora, composta por personalidades de reconhecimento e 

saber, designada pela Prefeitura Regional e a Coordenação do 

Festival. 

6.4 – As decisões da comissão julgadora serão soberanas, não 

admitindo quaisquer recursos. 

6.5 – O julgamento obedecerá aos seguintes critérios de pontuação. 

 Melhor Música 

 Melhor Interprete 

 Melhor Letra 

 Melhor Torcida Organizada 



Todos obedecerá a pontuação de 0 a10 

 

 

7 – Da Apuração; 

 

7.1 - Após verificação do número de componentes da cada grupo e 

dos horários de início e término, anotados pelo membro da 

comissão e aplicadas as penalidades possíveis, a avaliação dos 

membros da comissão julgadora será transcrita para um mapa 

geral. 

7.2 – O resultado da classificação será oficialmente comunicado na 

Terceira Etapa. 

 

8 – Da Premiação; 

8.1 – Será declarado vencedor o concorrente que somar o maior 

número de pontos. 

8.2 – Os vencedores receberão os seguintes prêmios; 

1º Lugar  - TECLADO Piajero 

2º Lugar – VIOLÃO  Eagle de cordas de aço  c/kayser 

3º Lugar – BATERIA Odery –Bumbu 22 – s/acessórios  

 

8.3 – Será concedido um troféu a melhor torcida, a critério da 

Comissão Organizadora e da Comissão Julgadora. 

8.4 – Para efeito de avaliação da torcida, serão observados os 

quesitos de animação, coreografia. 

8.5 – A solenidade de premiação do festival ocorrerá no último dia 

de evento. 

 

9 – Das Disposições Finais;  

9.1 – Não poderão participar do Festival os julgadores e familiares, as 

pessoas que sejam diretamente ligadas a organização e 

promoção do evento, bem como os servidores da Prefeitura 

Regional. 

9.2 – A falta de cumprimento de quaisquer exigência deste 

regulamento será avaliada pela comissão julgadora.  



9.3 – Todos os participantes inscritos concordam em ceder a 

Prefeitura Regional de Ermelino Matarazzo o direito de imagem 

do Festival, para quaisquer fins. 

9.4 – Todos os inscritos deverão assinar um termo do presente 

regulamento. 

9.5 – Cabe a Coordenação do evento cumprir e fazer cumprir as 

normas estabelecidas no presente regulamento, bem como 

supervisionar e acompanhar todo o andamento do Festival.  

9.6 – A participação dos interessados neste festival não gera nenhum 

direito adicional ao previamente estabelecido nas clausulas 

antecedentes. 

9.7 – Os casos omissos nestas normas, que não envolvem o mérito 

intrínseco dos participantes, serão resolvidos pela organização do 

evento, de responsabilidade da Prefeitura Regional de Ermelino 

Matarazzo. 

 

 

10 – DAS ETAPAS 

CRONOGRAMA DE ELIMINATORIA 

 

A Pré-seleção, todos os participantes serão analisados por uma 

comissão julgadora que se reunirão para análise dos trabalhos, serão 

escolhidos 20 (vinte) obras musicais aptas para concorrerem ao 

prêmio. 

1ª ETAPA -03/12/2017 

Serão classificados 05 grupos 

 

2ª ETAPA – 10/12/2017 

Serão classificados 05 grupos 

 

3ª ETAPA - 17/12/2017 

Grande Final – com  10 grupos concorrentes  – para as classificações  

do Primeiro, Segundo e Terceiro Lugar. 

 

 Os 10 grupos classificados participarão do   

“1º CD  DO FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR  CANTA ERMELINO 

MATARAZZO E PONTE RASA” 



 

 

 

Realização: Associação Mão no Arado  

Apoio: inserir logo Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo  

Inserir Logo Secretaria Municipal de Cultura  

 

Produção: logo  O Trem Produções  

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do 

Grupo........................................................................................ 

Nome do 

Responsável.............................................................................. 

RG..................................................CPF..................................................... 

Endereço.................................................................................................. 

E - Mail..................................................................................................... 

Data de 

nascimento.................................................................................. 

Se menor/ responsável............................................................................ 

RG............................................... 

Declaro estar ciente e acatar integralmente o regulamento deste 

Festival. 

São Paulo, ........................../............................./2017. 

 

 

 


