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EDITAL 07/2015 
 

1º MAR EM CANTO – Festival Popular da Canção Litorânea 
 
 

A Prefeitura Municipal do Rio Grande através da Secretaria de Município da 

Cultura, no uso de suas atribuições legais, tornam público o 1º MAR EM 

CANTO – Festival Popular da Canção Litorânea que está inserido 

dentro da Programação Oficial da 16ª Festa do Mar 2015 – Rio Grande/RS.  

 

 
1. APRESENTAÇÃO  

O 1º Festival de Música Mar em Canto é um projeto organizado pela 

Secretaria de Município da Cultura do Rio Grande/RS que visa fomentar os 

talentos da música local, regional e nacional, abrindo espaço para divulgação 

de nossa cultura e estimulando a fruição de arte pela comunidade. O projeto 

será desenvolvido durante a programação da Festa do Mar, em Rio Grande-

RS, integrando todos os segmentos/gêneros da música brasileira. O Festival 

terá como tema “O Mar”. 

 

 
2 . INSCRIÇÕES  
 
2.1 - As inscrições iniciam-se no dia 17 de Agosto de 2015 e serão recebidas 

até à meia-noite do dia 12 de setembro de 2015. Não serão aceitas inscrições 

pelo correio, apenas pela internet através do e-mail: 

festivalmaremcanto@gmail.com.  

2.2 - Cada participante poderá inscrever duas músicas. 

2.3 – Para cada composição, deve ser feita uma inscrição separada.  

mailto:festivalmaremcanto@gmail.com


2.4 - As composições deverão ser inéditas e originais, tanto na parte musical 

como na letra (entende-se por inédita a música que não tenha sido distribuída 

comercialmente e lançada por gravadora com selo e registro no ECAD. E, 

como original, a que não contiver plágio, adaptação ou citação poética e 

musical de outro autor ou compositor).  

2.5 - Somente serão consideradas músicas com a letra na língua portuguesa.  

2.6 - Não existem restrições a gêneros musicais.  

2.7 - No material de inscrição deverá constar:  

a) Ficha de inscrição (anexo I) preenchida com o nome, endereço, e-mail e 

telefone do(s) compositor(es), título da composição e indicação do(s) 

intérprete(s). 

b) Mapa de palco. 

c) Música em arquivo MP3 (máximo 10 MB), com o acompanhamento que 

o compositor achar necessário. 

d) Arquivo em anexo com o título e a letra da música (arquivo no formato 

PDF). 

2.8 – Cada intérprete poderá defender, no máximo, duas composições. 

 
3 . SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO  

 

3.1 - Das músicas inscritas, a comissão de seleção escolherá 24 para o festival. 

3.2- As músicas selecionadas serão divulgadas na página da Prefeitura 

Municipal do Rio Grande, em www.riogrande.rs.gov.br; no site da Secretaria 

de Município da Cultura www.secultrg.wix.com/riogrande; no blog da 

Secretaria de Município da Cultura, em www.secultrg.blogspot.com.br ; e na 

fanpage da Secretaria de Município da Cultura www.facebook.com/secultrg. 

3.3 – 24 músicas serão apresentadas durante o festival – 12 por dia – e, 

destas, dez (10) irão para a final do dia 10 de outubro. A distribuição da 

ordem e do dia será feita por sorteio, a ser realizado no dia 30 de setembro de 

2015, às 19 horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal do Rio Grande.  

3.4 - A comissão de seleção será formada por profissionais convidados pela 

http://www.riogrande.rs.gov.br/
http://www.secultrg.wix.com/riogrande
http://www.secultrg.blogspot.com.br/
http://www.facebook.com/secultrg


Secretaria de Município da Cultura.  

3.5 - As músicas enviadas em arquivos defeituosos serão desclassificadas.  

3.6 - As músicas serão apresentadas a partir das 18h00min no palco principal 

da Festa do Mar. É obrigatório que os candidatos cheguem meia hora antes 

(30 minutos) no local reservado pela organização. Passados 10 minutos do 

horário previsto para o início da apresentação, o candidato que não se 

apresentar será automaticamente desclassificado. 

3.7 - As dez (10) melhores músicas selecionadas pelos jurados irão para a 

final.  

3.8 - No dia 10 de outubro serão apresentadas as 10 finalistas, concorrendo 

aos prêmios principais.  

3.9 - As interpretações deverão ser executadas da forma como as músicas 

foram inscritas, ou seja, com o(s) mesmo(s) intérprete(s) e instrumental.  

3.10 – A organização da Festa do Mar irá disponibilizar a aparelhagem de 

som e iluminação, ficando a introdução dos instrumentos necessários à 

apresentação sob responsabilidade dos concorrentes.  

3.11 - Se o intérprete não comparecer no dia da apresentação estará 

automaticamente desclassificado.  

3.12 - A ordem da apresentação das músicas não poderá ser alterada.  

3.13 - As fases eliminatórias do festival serão realizadas nos dias 8 e 9 de 

outubro, durante a programação da 16ª Festa do Mar, em Rio Grande. A final 

acontecerá no dia 10 do mesmo mês. O festival iniciará às 18h.  

3.14 - A ordem de apresentação dos dez (10) finalistas será conhecida por 

sorteio, a ser realizado no dia 9/10, após a divulgação dos selecionados.  

 

4 . JÚRI 
  
4.1 - A comissão julgadora será formada por três membros de reconhecida 

capacidade nas áreas de música, composição, produção cultural e produção 

fonográfica, convidados pela Secretaria de Município da Cultura.  

4.2 - Os jurados atribuirão notas de cinco (5) a 10 (dez) aos candidatos, 



levando em consideração os seguintes critérios:  

I - Interpretação;  
II - Afinação;  

III - Ritmo;  

IV - Harmonia;  

V - Letra; 

VI – Identificação com a temática proposta pelo Festival. 

 
4.3 - Das decisões do júri não cabem qualquer recurso.  
 
 
5 . PRÊMIOS  
 
5.1 - Serão distribuídos R$13.500,00 em prêmios. Os impostos deverão ser 

recolhidos pelos premiados.  

 
a.1º LUGAR: R$ 5.000,00+troféu 

b.2º LUGAR: R$ 3.000,00+troféu 

c.3º LUGAR: R$ 1.500,00+troféu 

 
d. MELHOR INTÉRPRETE: R$ 1.000,00+troféu 

e. MELHOR LETRA: R$ 1.000,00+troféu 

f. MELHOR ARRANJO: R$ 1.000,00+troféu 

g. MELHOR INSTRUMENTISTA: R$ 1.000,00+troféu 

 
5.2 - A premiação será feita no dia 10 de outubro, logo após serem conhecidos 

os vencedores. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
6.1- As despesas provenientes de transporte, alimentação e apresentação dos 

concorrentes são de responsabilidade exclusiva dos mesmos.  

6.2- Casos omissos: todos os casos não previstos nesse regulamento serão 

resolvidos diretamente pela Comissão Organizadora do Festival Mar em 



Canto.  

6.3- A simples inscrição da música pressupõe a aceitação e concordância com 

todos os termos do presente regulamento valendo este, como contrato de 

adesão.  

6.4- O candidato ao fazer a inscrição, assume inteira responsabilidade pela 

composição e responde civil e criminalmente por suas atitudes, declarando 

conhecer este e não ser sua obra reprodução de outra, plágio, ou possuir 

qualquer ilicitude. 

 
 
 

 
Ricardo Freitas 

Secretário de Município da Cultura 
 

Rio Grande, 17 de agosto de 2015. 
 

 


