
 

REGULAMENTO GERAL 
 

Título I 

DO REGULAMENTO 

 

Capítulo I 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Art. 1° - O I Festival Canta Gonzagão (Festival Nacional de Música), vem à tona como reflexo 
da maior expressão cultural do Nordeste, a eterna musicalidade de Luiz Gonzaga – O Rei do 
Baião, tendo como objetivo abrir importante espaço aos músicos, compositores e intérpretes 
da Música Popular Brasileira no gênero forró e seus derivados, incentivar o interesse da 
população pela música como fonte de cultura e lazer, promover intercâmbio cultural com os 
mais variados profissionais e gêneros musicais do país, revelar novos talentos e divulgar o 
universo de Luiz Gonzaga, seus parceiros e compositores, além da diversificada cultura de Exu, 
do sertão do Araripe, de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. 

Art. 2° - O evento será de âmbito nacional e é promovido pelos Produtores Culturais, Francisco 
Robério Saraiva Fontes (Bibi Saraiva) e José Soares Neto em parceria com a ONG Parque Aza 
Branca (Museu Gonzagão – Ponto de Cultura Alegria Pé de Serra), com apoio cultural da 
Prefeitura Municipal de Exu-PE, Associação Luiz Gonzaga dos Forrozeiros do Brasil, com 
incentivo da Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura do Governo do Estado de 
Pernambuco (Projeto selecionado no 2º edital de Música de Pernambuco – Funcultura 
2017/2018). 

 

Capítulo II 

DA REALIZAÇÃO 

Art. 3° - Realizar-se-á nos dias 24 e 25 de janeiro de 2020 a partir das 20h, no Palco Canta Luiz 
no Parque Aza Branca em Exu-PE, dentro da Semana Gonzagueana de Cultura (Regulamentada 
pela Lei Municipal n°. 1.185/2011), celebrando os 108 anos de nascimento do cantor 
pernambucano.  

Art. 4° - O I Festival Canta Gonzagão (Festival Nacional de Música) realizar-se-á em 02 (duas) 
etapas: a primeira que tem caráter eliminatório, será determinada de Fase Eliminatória, que 
acontecerá no dia 24 de janeiro de 2020 iniciando a partir das 20h, onde concorrerão as 20 
(vinte) músicas classificadas na triagem, e a segunda, determinada de Fase Final, que 



acontecerá no dia 25 de janeiro de 2020 iniciando a partir das 20h, onde concorrerão as 10 
(dez) músicas que melhor pontuarem na Fase Eliminatória, as quais serão divulgadas ao 
término desta fase. 

Parágrafo Único – Em caso de empate entre duas ou mais canções para estabelecermos as 10 
(dez) músicas que participarão da Fase Final, serão adotados os Critérios de Desempate. 
Permanecendo o Empate, haverá um Sorteio para decretarmos as 10 (dez) canções finalistas.  

 

Capítulo III 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 5° - As inscrições estarão abertas no período de 25 de outubro até 23h59min do dia 23 de 
dezembro de 2019 exclusivamente no site do Festival www.festivalcantagonzagao.com.br no 
campo destinado para “Inscrição Online”. Siga as instruções da página para fazer o upload dos 
seus arquivos: Ficha de Inscrição devidamente preenchida, a música em formato MP3 e a letra 
digitada em word, com fonte Calibri (Corpo), tamanho 12, além, de um resumo do histórico 
artístico do Compositor (ES) / Intérprete / Grupo ou Banda etc. O inscrito será notificado por 
e-mail da conclusão de sua inscrição pela nossa equipe em até 05 dias úteis. Caso aconteça 
algum problema ou tenha dúvidas, envie um e-mail para a Comissão Organizadora do Festival 
- COF através do endereço eletrônico: festivalcantagonzagao@gmail.com 

Art. 6° - Cada artista e/ou grupo poderá inscrever uma ou duas músicas no máximo, e, não 
será cobrada taxa de inscrição. As composições deverão ser inéditas e originais, tanto na parte 
musical como nos versos. Entende-se por inédita a música que não tenha sido distribuída 
comercialmente em larga escala, nem lançada por gravadora com selo e registro no ECAD. E 
por original a música que não contiver plágio, adaptação ou citação poética e musical de outro 
Autor ou Compositor. Os concorrentes poderão participar com músicas inscritas em outros 
festivais, desde que nunca tenham sido classificadas para alguma edição, seja festival nacional 
ou internacional. 

Art. 7° - As informações das composições enviadas deverão constar em todos os campos 
solicitados da Ficha de Inscrição, sendo IMPRESCINDÍVEL a assinatura do(s) Autor(es) ou 
responsável(is) legal(is) constituído(s). 

Art. 8° - A Comissão Organizadora do Festival – COF, não se responsabilizará por quaisquer 
defeitos no material enviado, pela data de entrega, seja pelos Correios com atraso onde possa 
extrapolar a data e horário, limites para inscrições ou na legibilidade das informações 
prestadas, o que poderá acarretar na desclassificação da composição. 

§ 1.º - A responsabilidade sobre proteção e direitos autorais das obras musicais apresentadas 
competirá, em sua integralidade, aos próprios autores e participantes responsáveis por sua 
apresentação, eximindo de toda e qualquer responsabilidade a Comissão Organizadora do 
Festival – COF. 

§ 2.º - O não ineditismo e a ausência de originalidade poderão ser apurados através da 
Comissão Organizadora do Festival – COF, ou por denúncia de quaisquer dos concorrentes sob 
a forma escrita e assinada, através de termo próprio e no prazo de 48 horas após a divulgação 
da lista dos classificados. Não serão aceitas reclamações enviadas fora do prazo estabelecido, 
e a comprovação da(s) irregularidade(s) acarretará na imediata desclassificação da(s) 
música(s). 

http://www.festivalcantagonzagao.com.br/


Art. 9° - O Intérprete poderá ser substituído por outro até 48 horas antes da realização do 
Festival, sujeito aos mesmos procedimentos do Regulamento. 

Art. 10 - O material requisitado ficará em Arquivo Oficial do Festival. 

 

Capítulo IV 

DA SELEÇÃO DAS MÚSICAS 

Art. 11 - Das músicas inscritas a Comissão de Seleção e Triagem – CST, escolherá 20 (vinte) 
músicas para o I Festival Canta Gonzagão. A Comissão de Seleção e Triagem – CST será 
formada por profissionais capacitados, convidados pela Comissão Organizadora do Festival – 
COF. 

Art. 12 - Os trabalhos da Comissão de Seleção e Triagem – CST, para a escolha das 20 (vinte) 
músicas que participarão do I Festival Canta Gonzagão, será divulgado no site oficial do 
Festival, emissoras de rádios e nas redes sociais (YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, 
Messenger etc), até o dia 02 de janeiro de 2020. 

Art. 13 - Todos os trabalhos inscritos no I Festival Canta Gonzagão, após recebimento, serão 
identificados, catalogados, e receberão numeração ordinal, para poderem ser encaminhados 
a Comissão de Seleção e Triagem – CST. 

Parágrafo Único - A Comissão de Seleção e Triagem – CST, receberá todas as músicas inscritas 
para seleção, apenas, com uma numeração, sem qualquer identificação do autor, intérprete 
ou Estado de origem, a fim de exercer total imparcialidade sobre o processo seletivo. 

 

Capítulo V 

DA SELEÇÃO E TRIAGEM 

Art. 14 - A Comissão Organizadora do I Festival Canta Gonzagão indicará a Comissão de 
Seleção e Triagem para selecionar os trabalhos inscritos, constituída por 03 (três) membros, 
formada por profissionais com amplo conhecimento e comprovada competência e 
experiência na área musical. 

Parágrafo Único - A Comissão de Seleção e Triagem – CST, formada para selecionar os 20 
(vinte) trabalhos inscritos terá suas decisões irrecorríveis. 

 

Capítulo VI 

DA COMISSÃO JULGADORA, DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art. 15 - A classificação das músicas e a atribuição de prêmios ficarão a cargo da Comissão 
Julgadora, composta por 04 (quatro) membros escolhidos em convocatória nacional. As 
decisões da Comissão Julgadora, uma vez comunicadas à Comissão Organizadora do Festival 
– COF serão irrecorríveis e irrevogáveis. 

Parágrafo Único – O Presidente da Comissão Julgadora será sorteado dentre os 04 (quatro) 
membros desta Comissão, sendo que ao Presidente da Comissão Julgadora, caberá a direção 
dos trabalhos de julgamento, zelando pela autonomia e cumprimento do processo de 
apuração cabendo-lhe o voto de desempate, se houver a necessidade. 



Art. 16 - Os Critérios de Avaliação respeitarão os seguintes Quesitos a serem observados: 

1. Harmonia – Será observada a combinação dos variados sons (acordes) consonantes e 
dissonantes, devendo ser exercidos com equilíbrio pelo(s) instrumento(s) musical(is) e 
vocal(is) utilizados na canção; 

2. Melodia – Será observada a sucessão rítmica de tons em diferentes intervalos, 
proporcionando um encadeamento harmonioso e bonito de sons musicais; 

3. Letra – Será observada a Estrutura Poética, Prosódia Musical e Contexto da Obra; 
4. Interpretação – Será observada a Expressão Musical, Afinação, Dicção e Presença de Palco, 

impressos pelo(a) Cantor(a),intérprete da canção, muito embora, podendo esta avaliação 
ser prejudicada em caso de utilização de backing vocal, mediante este(s) não 
apresentarem os mesmos requisitos quanto a Expressão Musical, Afinação, Dicção e 
Presença de Palco; 

5. Arranjos – Será observado o Desempenho Musical, Criatividade, Técnica e Entrosamento 
dos músicos instrumentistas; 

6. Ritmo – Será observada a qualidade do controle expresso na sucessão de sons dentro de 
um tempo cadenciado, respeitando valores e intensidades impressos aos tempos: fortes, 
meio fortes e fracos. 

§ 1.º - Cada canção será avaliada por 04 (quatro) Julgadores de ilibada conduta técnica e 
moral. Sendo que, para cada Julgador será estabelecido à condição de atribuir Notas para 03 
(três) Quesitos distintos (ver gráfico abaixo). Entretanto, a Nota Geral do Quesito atribuída à 
canção será a Nota Mediana estabelecida pela Soma das notas dos 02 (dois) Julgadores: 1º e 
2º Julgadores, para cada Quesito. 

JULGADOR 01 JULGADOR 02 JULGADOR 03 JULGADOR 04 

(1º Julgador do Quesito) 

04. INTERPRETAÇÃO 

(2º Julgador do Quesito) 

03. LETRA 

(1º Julgador do Quesito) 

06. RITMO 

(2º Julgador do Quesito) 

05. ARRANJOS 

(1º Julgador do Quesito) 

03. LETRA 

(1º Julgador do Quesito) 

05. ARRANJOS 

(1º Julgador do Quesito) 

01. HARMONIA 

(1º Julgador do Quesito) 

02. MELODIA 

(2º Julgador do Quesito) 

01. HARMONIA 

(2º Julgador do Quesito) 

02. MELODIA 

(2º Julgador do Quesito) 

04. INTERPRETAÇÃO 

(2º Julgador do Quesito) 

06. RITMO 

 

§ 2.º - Os Julgadores do Festival atribuirão notas somente de: 05 (cinco/mínima) a 10 
(dez/máxima), podendo fracioná-las em números decimais, exemplo: 5,5; 7,9; 9,6 etc. Assim, 
será nomeado pela Comissão Organizadora do Festival – COF, um Observador do Júri, que 
acompanhará os trabalhos da Comissão Julgadora na mesa dos Julgadores. 

§ 3.º - Os Quesitos estabelecidos no Art. 16, itens 01 a 06, serão utilizados como Critérios de 
Avaliação, nesta respectiva ordem caso seja necessário haver desempate entre duas ou mais 
canções que obtiverem as mesmas Notas Máximas Gerais. Permanecendo o empate a 
Premiação será dividida paritariamente entre os envolvidos. Entretanto, como deveremos 
entender esta divisão paritária. 

a) Exemplo 01: em caso de 02 (duas) canções permanecerem empatadas com Notas 
Máximas, após aplicados todos os Critérios de Desempate, estas dividirão as Premiações 
de 1º e 2º Colocados; 



b) Exemplo 02: em caso de 03 (três) canções permanecerem empatadas com Notas Máximas, 
após aplicados todos os Critérios de Desempate, estas dividirão as Premiações de 1º, 2º e 
3º Colocados; 

c) Exemplo 03: em caso de 04 (quatro) ou mais canções permanecerem empatadas com 
Notas Máximas, após aplicados todos os Critérios de Desempate, estas dividirão as 
Premiações de 1º, 2º e 3º Colocados; 

§ 4.º - As notas exercidas para o Quesito – Interpretação, serão determinantes para 
estabelecermos o vencedor da Premiação - Melhor Intérprete, dentre as 20 (vinte) canções 
executadas na Fase Eliminatória, sendo este prêmio oferecido ao Melhor Cantor(a) Base da 
canção.  

§ 5.º - Se ocorrer um empate entre 02 (dois) ou mais Intérpretes, por obterem Notas Máximas 
no Quesito – Interpretação, na Fase Eliminatória, serão adotados os seguintes Critérios de 
Desempate. 

a) Prevalecerá a Nota mais alta atribuída pelo 1º Julgador do Quesito, passando a serem 
eliminados todos os Intérpretes com Notas inferiores. Entretanto, permanecendo o 
empate entre 02 (dois) ou mais Intérpretes, prevalecerá a Nota mais alta atribuída pelo 2º 
Julgador do Quesito. Permanecendo o empate, adotar-se-á a Ordem Sequencial dos 
demais Quesitos, sempre observando a ordem de Notas atribuídas pelos seus respectivos 
1º e 2º Julgadores. 

b) Por fim, ainda permanecendo o empate, haverá um Sorteio entre os Intérpretes. 

Art. 17 - Em caso de ocorrer o NÃO ineditismo e a ausência de originalidade, poderão ser 
apurados através da Comissão Organizadora do Festival – COF, ou por denúncia de quaisquer 
dos concorrentes sob a forma escrita e assinada, através de termo próprio e no prazo de 48 
horas após a divulgação da lista dos classificados. Não serão aceitas reclamações enviadas fora 
do prazo estabelecido, e a comprovação da(s) irregularidade(s) acarretará na imediata 
desclassificação da(s) música(s). 

Art. 18 - Cada Julgador encaminhará sua Planilha de Notas, devidamente assinada, devendo 
ser exposto uma sucinta observação em local apropriado, caso a Nota do Concorrente seja 
maior que 05 (cinco) e abaixo de 10 (dez) ao Observador de Júri, que repassará imediatamente 
ao Digitador que, após inserir as pontuações, efetuará os cálculos e realizará impressão. Logo 
após todas as apresentações, retornará para os Julgadores para conferência, e estes 
entregarão a Planilha Geral contendo suas assinaturas e os resultados diretamente à Comissão 
Organizadora do Festival – COF, para divulgação das músicas vencedoras aos concorrentes e 
ao público. 

Art. 19 - As despesas de cachês, locomoção, alimentação, e hospedagem da Comissão 
Julgadora correrão por conta exclusiva da Comissão Organizadora do Festival – COF. 

 

Capítulo VII 

DA BANDA BASE 

Art. 20 - A Comissão Organizadora do festival – COF, colocará à disposição dos concorrentes 
uma Banda Base contendo 04 (quatro) músicos para execução de todas as músicas 
classificadas, sendo estes, 01 (um) Baterista, 01 (um) Guitarista, 01 (um) Baixista e, 01 (um) 
Tecladista, para acompanhar quaisquer concorrentes, sendo permitida, a adição de até 03 
(três) músicos à Banda Base do Festival, para o acompanhamento da interpretação. 



Parágrafo Único - A Banda Base do I Festival Canta Gonzagão (Festival Nacional de Música) é 
formada por excelentes músicos do Estado de Pernambuco, e ensaiarão diariamente as 
músicas concorrentes. 

 

Capítulo VIII 

DO SOM DO FESTIVAL 

Art. 21 - A empresa de Sonorização e Luz para realização do I Festival Canta Gonzagão será 
uma das mais conceituada no segmento em todo Pernambuco, a qual utilizará equipamentos 
digitais. 

 

Capítulo IX 

DAS APRESENTAÇÕES 

Art. 22 - A ordem de apresentação será definida pela Comissão de Seleção e Triagem através 
de Ordem Alfabética estabelecida pelos nomes das canções aprovadas, que deverão serem 
anunciadas num prazo de 72 horas a partir da data estabelecida como prazo final para a 
realização de inscrições, até 23h59min do dia 23 de dezembro de 2019.  Após a confirmação 
do concorrente, tal ordem não poderá ser alterada em nenhuma hipótese.  

Parágrafo Único – A Banda juntamente com o Interprete/Concorrente deverão está de 
prontidão nas proximidades do Palco das apresentações. Pois em caso de ausência a canção 
será automaticamente eliminada. 

Art. 23 - As músicas serão apresentadas durante as 02 (duas) fases, a partir das 20 (vinte) 
horas. 

§ 1º - Será permitido aos Concorrentes que utilizarão a Banda de Base do I Festival Canta 
Gonzagão (Festival Nacional de Música), fazerem a passagem de som que obedecerá a uma 
ordem de sorteio a ser efetuado pela Comissão Organizadora do Festival – COF, cujo resultado 
será previamente divulgado no site. A duração da passagem de som obedecerá rigorosamente 
ao tempo de duração 15 (quinze) minutos, com hora e minutos previamente estabelecidos, 
não podendo ser em hipótese alguma durante o horário a partir das 20h. 

§ 2º - Todas as canções a serem defendidas durante o Festival terão uma tolerância de 10 
(dez) minutos para montagem e desmontagem dos equipamentos, não podendo exceder de 
forma exacerbada, principalmente os grupos e/ou intérpretes que optarem a não utilização 
total da banda base. 

Art. 24 - A direção do Festival colocará à disposição dos candidatos aparelhagem de Som e 
Iluminação de qualidade e banda de apoio quando solicitado na Ficha de Inscrição e os 
músicos deverão trazer apenas instrumentos de uso individual, fazendo-se acompanhar dos 
seus músicos quando assim indicados anteriormente no Ato da Inscrição. Os instrumentos a 
serem utilizados pelos concorrentes que utilizarem a banda de apoio deverão ser previamente 
mencionados na Ficha de Inscrição. 

Art. 25 - Não será permitido o uso de Cds, pendrive, ou similares, ou música previamente 
sequenciada, nem a utilização de play-back, ou instrumentos previamente programados para 
a apresentação das músicas.  

 



Capítulo X 

DA PREMIAÇÃO 

Art. 26 - Dentre as 10 (Dez) músicas classificadas para a etapa final do I Festival Canta 
Gonzagão (Festival Nacional de Música) serão entregue troféus e distribuídos, ainda, os 
seguintes prêmios: 

A - 1º - Lugar: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) + Troféu Luiz Gonzaga; 

B - 2º - Lugar: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) + Troféu Gonzaguinha; 

C - 3º - Lugar: R$ 1.000,00 (Um mil reais) + Troféu Vovô Januário; 

D - Melhor Intérprete: R$ 500,00 (Quinhentos reais) + Troféu Cidade Encantada de Exu-PE. 

§ 1.º - Toda premiação será entregue no ato, simbólica e efetivamente, no dia 25 de janeiro 
de 2020, em nome dos ganhadores. 

§ 2.º - Todos os pagamentos serão efetuados mediante recibo em cheque nominal ao 
premiado, observando a legislação que trata de impostos do Estado de Pernambuco.  

§ 3.º - Para efetuar a entrega da premiação serão convidadas pessoas portadoras de alguma 
deficiência (pessoas especiais), que estarão acompanhados dos pais, responsáveis, 
Conselheiro Tutelar etc., ou de outra autoridade. Para essas pessoas especiais serão 
disponibilizados transportes, lanches e um lugar de destaque com grande visibilidade do 
evento. 

 

Capítulo XI 

DA AJUDA DE CUSTO 

Art. 27 - Além da premiação acima será oferecido a título de ajuda de custo, para cada um dos 
20 (vinte) trabalhos classificados os seguintes: Será assegurada hospedagem e alimentação 
para todos os concorrentes classificados obedecendo ao limite de 05 (cinco) músicos por 
grupo classificados na Triagem para concorrer ao I Festival Canta Gonzagão (Festival Nacional 
de Música). 

§ 1.º - Os concorrentes residentes em Exu-PE, ou que resida comprovadamente a uma 
distância percorrida em um raio de 60 km, não receberão a ajuda de custo mencionada acima. 

 

Capítulo XII 

DA DISPOSIÇÃO FINAL 

Art. 28 - A inscrição efetuada para concorrer ao I Festival Canta Gonzagão (Festival Nacional 
de Música), desde já, pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos deste 
Regulamento, valendo como Contrato de Adesão para todos os envolvidos como: autores, 
intérpretes, instrumentistas, backing vocal, enfim, todos os participantes do evento. 

Art. 29 - Os candidatos classificados nas duas fases cedem os direitos para a confecção de um 
CD e DVD de arquivo e divulgação do Festival. Ao se inscreverem os candidatos classificados 
cedem seus Direitos de Imagem para veiculação nas mídias locais e redes sociais.  

Art. 30 - Todos os participantes, independentemente do resultado final receberão Certificados 
de Participação assinados pela Comissão Organizadora do Festival – COF, e pelo presidente da 



Comissão Julgadora chancelados pela ONG Parque Aza Branca administradora do Complexo 
Cultural, onde está situado o Museu do Gonzagão. 

Art. 31 - Fica eleito o Fórum da Comarca de Exu, Pernambuco, para dirimir quaisquer conflitos 
deste Regulamento, independentemente do domicílio das partes interessadas, renunciando 
os inscritos desde já a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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