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Regulamento do VIII FESCCOTRI 2021  

Festival da Canção de Cotriguaçu-MT 

Edição Virtual 

 
Realização: Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
Departamento Municipal de Cultura. 
Local: Centro Municipal de Eventos 
Data: 27 e 28 de Agosto de 2021 

 
 

CAPÍTULO I 
DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

 

Art.1° - O FESCCOTRI - Festival da Canção de Cotriguaçu-MT, especificamente 

no ano de 2021 será realizado em formato virtual, com transmissão ao vivo, em 

razão da pandemia global do novo corona vírus – Covid-19.  

O FESCCOTRI é um tradicional festival de interpretação musical de variados 

gêneros, este ano, nas categorias, Infanto-Juvenil, e Adulto, podendo ser a 

apresentação solo e dupla somente. O VIII FESCCOTRI será promovido pela 

Prefeitura Municipal de Cotriguaçu (Gestão 2021-2024), através da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura e Departamento Municipal de Cultura, nos dias 

27 e 28 de Agosto do ano 2021, respectivamente (Sexta e Sábado). 

 
Art.2° - O VIII FESCCOTRI tem como objetivos: 

 Adequar as atividades do Departamento Municipal de 

cultura a um novo modelo, de modo que a classe 

artística do município não fique totalmente desassistida 

durante o período pandêmico; 

 Propor novos formatos de difundir a arte apesar da 

pandemia 

 Revelar e valorizar novos talentos no município; 

 Valorizar a prática de festivais e afins; 

 Promover a música e o intercâmbio cultural entre os interpretes; 

 Proporcionar à comunidade local momentos de lazer, cultura e diversão durante o 

isolamento social. 

 
 

 

http://www.cotriguaçu.mt.gov.br/
mailto:smec.cotri@gmail.com


 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

 
PAÇO MUNICIPAL ANTÔNIO SKURA 

 

Avenida 20 de Dezembro, n.º 779, Centro, Cotriguaçu-MT                  CEP.: 78.330-000 - Cx. Postal 01 
CNPJ/MF n.º 37.465.309/0001-67                                                                             Fone: (66) 3555- 1465 

 

Site: www.cotriguaçu.mt.gov.br                                                                          E-mail: smec.cotri@gmail.com  
 

  

 

 

 

CAPÍTULO II 
DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

CONSTITUIÇÃO E RESPONSABILIDADES 
 

Art.3° Constituem a Comissão Organizadora do VIII FESCCOTRI: 

Prefeito Municipal: Olirio Oliveira dos Santos 

Chefe de Gabinete: Noeli Maria Lorandi 

Secretária Municipal de Educação e Cultura: Mirian Miranda de 

Oliveira 

Secretária Municipal de Administração: Valdete Veronez 

 Diretor do Departamento de Cultura: Jhone Gonzaga da Silveira 

 
 

Art.4° - A comissão Organizadora terá os seguintes encargos: 

I- Elaborar e divulgar amplamente um cronograma de execução do festival que 

respeite as medidas de combate ao contágio novo corona vírus. 

II- Receber e conferir as inscrições de cada candidato até o dia 13/08/2021, ás 

17:00h no Departamento Municipal de Cultura. 

III- Elaborar e divulgar a lista dos participantes devidamente inscritos em 

até 07 dias antes do   primeiro dia da execução do festival, bem como as 

orientações da secretaria municipal de saúde; 

IV- Convocar um corpo de jurados competentes com notório conhecimento 

musical que     julgará os candidatos, bem como responsabilizar-se para que os 

mesmos conheçam as canções com antecedência; 

V- Coordenar e supervisionar a execução de todo o festival; 

VI- Definir ordens de apresentações e acompanhar os ensaios. 

VII- Elaborar e distribuir os cadernos de avaliação de cada candidato, conforme 

as categorias e ordem de apresentação, contendo nestes a letra da música a ser 

interpretada, tabela com os quesitos a serem avaliados e campo de observações. 

VIII- Divulgar o evento pela imprensa local, e logo após o festival, fornecer 

o resultado da classificação geral a quem houver interesse. 

 
CAPÍTULO III  

DAS INSCRIÇÕES 
 

Art. 5° As inscrições do VIII FESCCOTRI serão realizadas de 12/07/2021 a 

13/08/2021, das 07:00h as 11:00h e das 13:00h às 17:00h horas, no 

Departamento Municipal de Cultura situado na Av. 20 de Dezembro n° 779 - 
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Centro, Anexo a Prefeitura Municipal. Serão aceitas inscrições via e-mail 

enviadas até dia 13/08/2021 através do endereço eletrônico: 

cultura@cotriguacu.mt.gov.br   

A ficha de inscrição e o regulamento do FESCCOTRI está disponível para 

download no site: www.cotriguacu.mt.gov.br. 

 

Art. 6° - Poderão participar do festival apenas candidatos residentes em 

Cotriguaçu/MT, nas      categorias Infanto-Juvenil e Adulto. Os candidatos de 07 à 

17 anos poderão se inscrever somente mediante AUTORIZAÇÃO dos tutores 

legais, sendo esta obrigatoriamente autenticada em cartório.  

 

Parágrafo Único: Aos candidatos MENORES inscritos, o boletim 

epidemiológico será analisado e as apresentações só acontecerão caso 

o plano de retorno às aulas com início previsto para 09/08/2021 se 

concretize. Se por ventura as escolas não regressarem com as aulas 

regulares, bem como houver alta significativa nos números de contágio 

por corona vírus a categoria será automaticamente suspensa.  

 

Art. 7° - Nenhum intérprete poderá concorrer com música própria, mesmo que 

tenha sido gravada. 

 

Art. 8° - As músicas inscritas, obrigatoriamente, deverão ter sido gravadas e 

conhecidas nacionalmente. Ficando expressamente proibido a interpretação de 

músicas estrangeiras. 

 

Art. 9° - No ato da inscrição os participantes deverão entregar: 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

 Cópia do documento de identificação do candidato (RG, CPF ou CNH); 

 Autorização devidamente autenticada pelo responsável do candidato 

menor de 18   anos; 

 Termo de uso de imagem e voz para divulgação e realização do evento em 

qualquer plataforma de mídia; 

 Dados bancários em nome do candidato; 

 Playback em MP3 com as 02 (duas) músicas a serem interpretadas, sendo 

01 para fase eliminatória e outra para fase final. 

 

Parágrafo único: O FESCCOTRI 2021 é um festival de caráter AMADOR, 

ficando vetada a participação de qualquer candidato que tenha vínculos, ou 

contrato vigente com alguma gravadora. 
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Art. 10º - Será aceita apenas 01(uma) inscrição por intérprete. 

 
Art. 11° - Não serão aceitas inscrições de músicas que em sua letra contenham 

palavras ou expressões de baixo calão que possam manchar a imagem do Festival 

e/ou constranger ao público. 

Art. 12° - Não será efetuada a inscrição do candidato que não apresentar todos os 

requisitos solicitados no Art 9°. 

 

Art. 13° - O material entregue no ato da inscrição pertencerá no Departamento Municipal 

de Cultura como arquivo do festival. 

 

Art. 14° - As inscrições para o VIII FESCCOTRI são totalmente gratuitas. 

 

Art. 15º - Não serão aceitas inscrições de candidatos de outros municípios. 

 

Parágrafo Único: As apresentações NÃO serão abertas a público. No caso dos 

candidatos menores de 18 anos, será permitido apenas o representante legal 

descrito na autorização como acompanhante.  

 
 

CAPÍTULO IV 
DAS CATEGORIAS E MODALIDADES 

 
 

Art. 16º - O FESCCOTRI 2021 será dividido nas seguintes categorias e modalidades: 

 

1. Categoria Infanto-Juvenil: 07 (sete) à 17 (dezessete) anos 

Modalidade livre; 

 

2. Categoria Adulto: acima de 18 (dezoito) anos - Modalidade 

livre. 

 

Observação: As idades constantes na alínea, inscritos, 1 e 2 serão 

consideradas    até a data do evento. 

CAPÍTULO V 

DOS ENSAIOS 

 

Art. 17° - Os ensaios acontecerão sob agendamento, com horário estabelecido pela 

comissão organizadora, assim que encerrado o período de inscrições. 
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Art. 18° - Cada candidato inscrito terá o direito a apenas 01(um) ensaio para 

a eliminatória e outro para a final, ficando a organização dos calouros para o 

ensaio sob responsabilidade da comissão do festival. 

 

Art. 19° - Os ensaios acontecerão no dia 27/08 nos períodos 

matutino e vespertino, devendo o calouro procurar um membro da 

comissão e efetivar a assinatura da ficha de presença assim que 

chegar ao local. 

 

Parágrafo único: No dia 28/08 haverá ensaio somente no período 

vespertino para os 05 (cinco) finalistas das categorias. 

 

Art. 20° - Os candidatos se apresentarão com playback, ou instrumentos 

próprios, que se usados, devem ser declarados já no ato da inscrição. 

 

CAPÍTULO VI  
DA APRESENTAÇÃO 

 

Art. 21° - Os candidatos não poderão solicitar o acompanhamento musical a 

terceiros durante a execução do evento, passível de desclassificação. Caso o 

calouro opte por acompanhamento de um músico/instrumentista, este deve ser 

também declarado no ato inscrição como apresentação em DUPLA. 

 

Art. 22° - Em caso do uso do playback, a tonalidade é de total 

responsabilidade do candidato. 

 

Parágrafo único: Os inscritos deverão se apresentar à Comissão Organizadora 

30 minutos antes do horário previsto para o início do evento para receber 

instruções da comissão de fiscalização quanto aos cuidados de higiene e 

distanciamento no local. Todos devem fazer uso de máscara de proteção durante 

a permanência no espaço. Os intérpretes que estiveram ausentes no momento 

de serem chamados para realizarem sua apresentação, serão desclassificados. 

 
   CAPÍTULO VII  
DO JULGAMENTO 

 

Art. 23° - O corpo de jurados do FESCCOTRI será composto por membros, que 

tenham notório conhecimento musical, escolhidos pela Comissão Organizadora. 

 

Art. 24° - O julgamento das interpretações obedecerá aos seguintes critérios: 
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I. AFINAÇÃO 

 

II. DICÇÃO 

 

III. MELODIA 

 

IV. INTERPRETAÇÃO/PRESENÇA DE PALCO 

 

V. FIDELIDADE A LETRA 

Art. 25° - As notas de avaliação serão de 5 (cinco) a 10 (dez), podendo ser 

fracionadas em décimos.  A classificação dos candidatos dar-se-á pela somatória 

das notas de cada jurado, sendo os 05 (cinco) melhores classificados de cada 

categoria aptos à concorrer na fase final. 

 

Parágrafo único: Os pontos adquiridos na fase eliminatória pelos candidatos 

NÃO serão   considerados na fase final. 

 
Art. 26° - Na ocorrência de empate entre candidatos, a comissão de 

contagem das notas utilizará como critério de desempate os quesitos 

descritos no Art   24º observando o total de pontos obtidos pelos candidatos 

do primeiro quesito e permanecendo o empate, observar-se-á o próximo 

quesito e assim subsequentemente. 

 

Art. 27° - A decisão do júri será irrecorrível e soberana. 

 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DA EXECUÇÃO 

 

Art. 28° - O FESCCOTRI 2021 será transmitido ao vivo nos dias 27 e 28 de 

Agosto de 2021, com início às 20h, em uma plataforma digital a ser 

informada, na seguinte ordem: 

 

 DIA 27/08/2021- Transmissão ao vivo da eliminatória nas Categorias Infanto-

Juvenil, e     Adulto. 

 DIA 28/08/2021- Transmissão ao vivo da grande final com apresentações dos 

classificados de cada categoria e entrega dos troféus. 
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Art. 29° - No dia 27/08/2021, serão divulgados os 05 (cinco) melhores colocados 

nas   categorias Infanto-Juvenil, e Adulto, para apresentação no sábado (28). 

 

Art. 30° - No dia 28/08/2019, se apresentarão os 05 (cinco) classificados de 

das categorias na grande final, e posterior as apresentações, entrega da 

premiação do 1º ao 5º lugar seguindo a somatória das notas dos jurados. 

 

Parágrafo Único: Caso haja um grande número de inscritos, a comissão 

organizadora poderá estender o festival para 02 (duas) fases eliminatórias, 

sendo a primeira dia 26/08/2021. 

 
Art. 31° - Os finalistas das categorias receberão os seguintes prêmios: 

 

Categoria Infanto-Juvenil: 

1° Lugar – R$ 1.500,00 + Troféu  

2° Lugar – R$ 1.000,00 + Troféu  

3° Lugar – R$ 700,00 + Troféu 

4º Lugar – R$ 300,00 + Troféu 

5º Lugar – R$ 300,00 + Troféu 

 

Categoria Adulto: 

1° Lugar – R$ 2.500,00 + Troféu  

2° Lugar – R$ 2.000,00 + Troféu  

3° Lugar – R$ 1.500,00 + Troféu 

4º Lugar – R$ 500,00 + Troféu 

5º Lugar – R$ 500,00 + Troféu 

 

Art. 32° O anúncio dos vencedores, bem como a entrega dos troféus será efetuada 

no dia 28/08/2021, em no máximo 01(uma) hora após o término da última 

apresentação. O valor (R$) correspondente a colocação dos calouros 

contemplados serão pagos em até 10 (dez) dias úteis, via transferência bancária, 

na conta informada pelo calouro no ato da inscrição. Não será efetivado o 

pagamento em conta de terceiros. 

 

CAPÍTULO X 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 33° - A Comissão Organizadora não se responsabilizará por eventualidades 
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como: acompanhamento de candidato menor, extravio e furto de equipamentos 

musicais ou objetos de candidatos no local da transmissão. 

 

Art. 34° - Ao efetuar sua inscrição o candidato estará concordando com todos 

os itens deste regulamento, bem como, se responsabiliza em cumprir 

rigorosamente os protocolos exigidos pela secretaria municipal de saúde de 

Cotriguaçu/MT. 

 

Art. 35° Os casos omissos neste regulamento ficam a encargo da 

Comissão Organizadora. 

 

 
 
 
 
 

Cotriguaçu-MT, Julho de 2021 

Comissão Organizadora 
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. 

AUTORIZAÇÃO 
 
 
 

 

Eu     ___________________ 

brasileiro(a), Portador do RG nº       SSP/____ 

e  CPF nº_________________________ Residente e domiciliado à   

Rua: ________________Bairro______________ 

Cidade: . 

Autorizo meu(minha)  filho(a)        ______ 

a  participar do VIII Festival da Canção de Cotriguaçu/MT 2021,em 

sua edição virtual, bem como autorizo o uso da sua imagem e voz 

para promover o referido festival em seus veículos de mídia antes, 

durante e depois da data do evento. 

 
 

Cotriguaçu / /2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do 
Responsável 
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FESCCOTRI 2021 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome completo do(a) candidato(a) solo: 

Nome artístico/Social do(a) candidato(a): 

Nome completo da Dupla: 

 

Nome artístico/Social da Dupla: 
 
Fone p/ contato: e/ou:   

 

E-mail: 

 

Música a ser interpretada na fase eliminatória: 
 

Música a ser interpretada na fase final: 
 

 
Categoria:  

Infanto-Juvenil ( )  

Adulto (   ) 

 

Fará uso de instrumento Próprio: SIM( ) NÃO(   ) 
 

Quais? ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Interprete 
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AUTORIZAÇÃO DE USO DE 
IMAGEM E VOZ 

 
 
 

 

Eu     ___________________ 

brasileiro(a), Portador do RG nº       SSP/____ 

e  CPF nº_________________________ Residente e domiciliado à   

Rua: ________________Bairro______________ 

Cidade: ____________  por estar devidamente 

inscrito no VIII FESCCOTRI - Festival da Canção de Cotriguaçu/MT 

2021,em sua edição virtual, autorizo a comissão organizadora a 

fazer uso de minha imagem e voz para promover o referido festival 

em seus veículos de mídia antes, durante e depois da data do 

evento. 

 
 
 
 
 

Cotriguaçu / /2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do candidato 
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