
 
 

14º SAPECANÇÃO 

FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONALISTA 

INÁCIO MARTINS-PR 

REGULAMENTO 

 

I - DA PROMOÇÃO E DATA DE REALIZAÇÃO 

Art. 1° - O 14º SAPECANÇÃO – Festival de Música Tradicionalista é uma das atividades da 

14ª Festa do Pinhão da cidade de Inácio Martins, estado do Paraná, promovido pelo PROVOPAR e 

pela Prefeitura Municipal através da Comissão Organizadora que terá como local o Parque Municipal 

Paulo Dallegrave e realizar-se-á nos dias 10 de junho de 2022 etapa municipal e 11 de junho de 2022 

etapa regional. 

 

II - DO OBJETIVO 

Art. 2° - O objetivo do 14º SAPECANÇÃO é preservar as raízes culturais da nossa região, bastante 

destacadas pelo tradicionalismo gaúcho, e com forte influência das melodias compostas por poetas 

do gênero, que em sua maioria mencionam várias regiões e estilos de vida dos estados do sul 

brasileiro. 

Art. 3° - Promover o intercambio cultural dos vários artistas da nossa cidade e demais municípios 

dando oportunidade a cada um de demonstrar em público o seu talento, além de proporcionar aos 

presentes o contato com estes valores. 

Art. 4º - A categorial musical será de MÚSICA COVER (músicas já gravadas por outros artistas). 

Parágrafo Único - O 14º SAPECANÇÃO será realizado em duas etapas, sendo: Etapa Municipal e 

Etapa Regional. 

 

III - DAS INSCRIÇÕES 

Art. 5° - Poderão participar do Festival interpretes individual ou conjuntos musicais de Inácio Martins 

na etapa municipal e de qualquer outro município na etapa regional, porém, não será aceita a 

participação de artistas que já tenham gravado algum trabalho que tenha se destacado no meio 

musical. 

Parágrafo Primeiro - Serão admitidos no máximo 20 candidatos para a etapa municipal e 25 

candidatos para a etapa regional sendo 20 de outros municípios e 5 classificados na etapa municipal. 



 
 

Parágrafo Segundo - Os cinco primeiros colocados da etapa municipal serão classificados para a 

etapa regional. 

Art. 6° - Cada concorrente, individual ou grupo, poderá inscrever e interpretar apenas uma música, 

que seja do gênero tradicionalista gaúcho, não sendo aceitas para concorrer no festival músicas 

instrumentais e de autoria própria. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O candidato classificado na etapa municipal terá sua inscrição 

automaticamente validada para a etapa regional e deverá se apresentar com a mesma música inscrita. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Não serão aceitas inscrições com a mesma música, independentemente 

de versão ou regravação, prevalecendo à primeira inscrição.   

Art. 7° -  Não será cobrada taxa de inscrição dos concorrentes. 

Art. 8° - As inscrições para o 14º SAPECANÇÃO estarão abertas do dia 19 de abril de 2022 até o 

dia 20 de maio de 2022. O regulamento e a ficha de inscrição do 14º Sapecanção estarão disponíveis 

no site oficial do município www.inaciomartins.pr.gov.br. A ficha de inscrição deverá ser preenchida 

pelo concorrente, e enviada com o arquivo (mp3) da música e a letra a ser interpretada em Word 

para o e-mail festivalsapecancao@gmail.com ou entregues nas dependências da Prefeitura Municipal 

com a equipe organizadora. 

Parágrafo 1º - Os concorrentes que encaminharem sua inscrição por email deverão assinar a ficha 

de inscrição até 30 minutos antes do inicio do festival, caso contrário os mesmos não terão sua 

inscrição validada e não poderão participar do Festival. 

Parágrafo 2° - Os concorrentes que optarem por fazer sua inscrição pessoalmente deverão anexar 

à ficha de inscrição preenchida e assinada, cinco cópias digitadas da música e arquivo mp3. 

Parágrafo 3º - A comissão organizadora não se responsabilizará por qualquer defeito no material 

enviado ou legibilidade das informações prestadas, o que poderá acarretar na desclassificação do 

intérprete. 

 

IV- DO ACOMPANHAMENTO 

Art. 9º - A comissão organizadora disponibilizará acompanhamento. 

Art. 10º - Não será admitido auto acompanhamento ou play back. Todos os concorrentes utilizar-se-

ão do acompanhamento contratado pela comissão organizadora. 

Parágrafo Único - O concorrente deverá definir o tom executado na ficha de inscrição, não podendo 

em hipótese alguma alterar o tom no momento do ensaio ou da apresentação. 

http://www.inaciomartins.pr.gov.br/


 
 

 

V- DO ENSAIO 

Art. 11º - - Os ensaios acontecerão no Parque Municipal Paulo Dallegrave, com inicio às 14 horas 

dos dias 10 e 11 de junho de 2022, obedecendo a ordem de chegada dos participantes, não podendo 

estender-se além das 18 horas. Cada participante poderá ensaiar sua música no máximo duas (2) 

vezes. 

VI- DA COMISSÃO JULGADORA 

Art. 12º - A Comissão Julgadora será composta por 05 (cinco) membros sendo estes portadores de 

currículo que os qualifique a uma análise justa e criteriosa, não cabendo recurso as suas deliberações. 

Art. 13º - Cada componente da Mesa Julgadora dará sua nota individual e de maneira secreta, de 

05 (cinco) a 10 (dez) pontos para cada quesito julgado, tomando como referência: 

a) Interpretação (capacidade de transmitir os sentimentos evocados pelo texto ligando-os 

a  melodia da canção); 

b) Afinação (capacidade de entoar cada nota da melodia de maneira que a mesma se encaixe 

com a harmonia musical, respeitando padrões colocados pelo compositor da canção); 

c) Desenvoltura e presença de palco (movimentação no palco obedecendo ao ritmo da 

música escolhida e a comunicação verbal, que precisa combinar com a comunicação 

corporal); 

d) Fidelidade a letra (capacidade de entoar cada verso da melodia respeitando a letra 

apresentada no momento da inscrição); 

e) Grau de dificuldade da exibição (grau de dificuldade da canção e a forma na qual o(a) 

concorrente(a) executou os diferentes trechos musicais, levando em conta os aspectos e 

desenhos melódicos); 

Parágrafo Único: Em nenhuma hipótese os concorrentes terão acesso às fichas de avaliação. 

 

VII- DA APRESENTAÇÃO 

Art. 14° - O número máximo de participantes para cada apresentação não deverá exceder a quatro 

(4) pessoas. 

Parágrafo único - Serão avaliados todos os componentes dos grupos musicais que estiverem 

concorrendo. 



 
 

Art. 15° - Os concorrentes poderão apresentar-se trajando indumentária gaúcha ou qualquer outro 

traje, desde que não demonstre desrespeito ao tradicionalismo nem ao público presente. 

Art. 16º - O concorrente não poderá em hipótese alguma ler a letra da música, o que será observado 

pela Comissão Julgadora. 

Parágrafo Primeiro - O descumprimento deste artigo desclassificará o concorrente. 

Art. 17º - Não haverá divisão de categoria, adulto, infantil, individual ou grupo. 

Art. 18º - A ordem das apresentações será definida através de sorteio que será realizado durante o 

ensaio as 17:00 horas para da fase municipal no dia 10 de junho e para a fase regional no dia 11 de 

junho. 

Art. 19º - O critério de desempate seguirá a seguinte ordem: Maior pontuação no quesito 

INTERPRETAÇÃO, permanecendo empate maior pontuação no quesito AFINAÇÃO, permanecendo 

empate maior pontuação no quesito DESENVOLTURA E PRESENÇA DE PALCO, permanecendo empate 

maior pontuação no quesito GRAU DE DIFICULDADE DA EXIBIÇÃO permanecendo empate os 

concorrentes deverão se apresentar novamente. 

 

VIII - DA PREMIAÇÃO 

Art. 20º - Serão premiados os oito primeiros classificados na seguinte ordem: 

Sapecanção Etapa Municipal 

1° lugar – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) + troféu 

2° lugar – R$ 800,00 (oitocentos reais) + troféu 

3° lugar – R$ 600,00 (seiscentos reais) + troféu 

4° lugar – R$ 300,00 (trezentos reais) + troféu 

5° lugar – R$ 200,00 (duzentos reais) + troféu 

Sapecanção Etapa Regional 

1° lugar – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) + troféu 

2° lugar – R$ 1.000,00 (mil reais) + troféu 

3° lugar – R$ 600,00 (seiscentos reais) + troféu 

4° lugar – R$ 300,00 (trezentos reais) + troféu 

5° lugar – R$ 200,00 (duzentos reais) + troféu 

 

IX - DISPOSIÇÕES FINAIS 



 
 

Art. 21º - A Comissão Organizadora poderá a qualquer momento, excluir o concorrente que sob 

qualquer pretexto perturbe o bom andamento do Festival e não cumpra as determinações contidas 

neste regulamento ou as decisões tomadas pela mesma. 

Art. 22º - Os concorrentes no ato da inscrição e participação no 14º SAPECANÇÃO, reservarão os 

direitos de imagem e som de sua apresentação à Comissão Organizadora do evento autorizando sua 

divulgação. 

Art. 23º - Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora 

não cabendo recursos sobre as mesmas. 

Inácio Martins, 18 de abril de 2022. 

 

Comissão Organizadora do 14º SAPECANÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

14º SAPECANÇÃO 

FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONALISTA 

INÁCIO MARTINS- PR 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 Municipal   Regional 

        

NOME ARTÍSTICO:  

NOME COMPLETO DO(S) CONCORRENTE(S): 

CIDADE:  

MÚSICA A SER INTERPRETADA:  

TOM QUE SERÁ EXECUTADA A MÚSICA (se não informado, será considerado o tom original):  

AUTOR:  

TELEFONE PARA CONTATO: 

E-MAIL: 

DATA DA INSCRIÇÃO: 

  

“Ao assinar esta ficha de inscrição DECLARO que estou ciente e aceito o Regulamento 

do 14º SAPECANÇÃO” 

 

___________________________ 

Assinatura do(s) Concorrente(s) 

 

 

 

  


