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NOTA DE INSTRUÇÃO 01/2016 – VICE-PRESIDÊNCIA ARTÍSTICA 

ATENDIMENTO DE COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA EVENTOS ARTÍSTICOS 

NO RIO GRANDE DO SUL. 

Em reunião conjunta com os Diretores Artísticos Regionais no dia 20 de fevereiro de 2016 ficou 
definido que:  

1. Para o ano de 2016 o MTG, através da Vice-presidência Artística, continua com a Comissão para 
Avaliação Artística do RS (COMART-RS), que tem por finalidade atender as necessidades dos 
eventos artísticos promovidos pelas entidades filiadas ao MTG. 

2. Os membros da comissão serão todos credenciados, qualificados e preparados para 
desempenharem as funções de avaliadores e integrarão uma lista publicada no site do MTG e 
ficarão vinculados a Vice-presidência Artística. 

3. Os membros da COMART-RS não serão necessariamente os avaliadores do ENART, podendo 
compor a equipe daquele evento conforme o desempenho alcançado durante o ano.  

4. Para que uma entidade filiada ou região tradicionalista possa solicitar comissão para avaliação 
de qualquer modalidade artística, o evento deverá constar no calendário Oficial de Eventos do 
MTG. 

5. O MTG disponibiliza formulário eletrônico para agendamento (solicitação) das comissões 
avaliadoras para os eventos através do endereço http://www.artístico.mtg.org.br. 

6. A solicitação de avaliadores deve ser realizada pelo diretor artístico da RT onde ocorre o evento, 
caso isso não seja possível, o mesmo deve ser informado da solicitação efetuada. 

7. A comissão organizadora do evento, não poderá exceder o limite de 30 (trinta) grupos por 
comissão nas etapas finais que ocorrem geralmente aos domingos. (Atendendo as 
determinações para que os eventos encerrem até as 20h) 

8. Após o agendamento um membro da comissão, responsável pelas escalas entrará em contato 
com o responsável pela solicitação, para as tratativas e confirmações. 

9. Os ressarcimentos e pagamentos devidos aos membros das comissões (despesas e caches) 
devem ocorrer até o intervalo do almoço do último dia do evento. 

PARA AVALIAÇÃO DE GRUPOS DE DANÇA: 

O organizador do evento DEVERÁ providenciar no seguinte: 
 
 Ressarcimento de deslocamento dos membros da comissão, esse valor é de R$0,50/km 

rodado. (sempre que possível serão agrupados avaliadores no mesmo veículo a fim de 
reduzir os custos). 

 Alimentação e lanches para os membros da comissão conforme programação. 
 Hospedagem, quando evento for de mais de um dia. 
 Pagamento de Cachê (conforme tabela abaixo); 

Cache Avaliadores - COMART - 2016 
DANÇAS TRADICIONAIS 

Evento Sem Premiação 1 DIA 2 DIAS 
Até 30 Grupos** 
Acima de 30 Grupos 

R$250,00 
R$300,00 

R$350,00 
R$400,00 

Evento com Premiação 1 DIA 2 DIAS 
Até R$999,00 R$300,00 R$400,00 
R$1.000,00 a R$2.999,00 R$350,00 R$450,00 
Acima de R$3000,00 R$500,00 R$600,00 

http://www.art%C3%ADstico.mtg.org.br/
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** O limite da quantidade de grupos inscritos deve ser no máximo 30 grupos por comissão, para que 
permita o encerramento do evento dentro do horário estabelecido pela Resolução ??/2016 do MTG. 

 

PARA AVALIAÇÃO DE MODALIDADES DE INDIVIDUAIS 

(Modalidades de Chula, Música, Manifestações Poéticas e Dança de Salão) 

O organizador do evento DEVERÁ providenciar no seguinte: 
 Ressarcimento de deslocamento dos membros da comissão, esse valor é de R$0,50/km 

(sempre que possível serão agrupados avaliadores no mesmo veículo a fim de reduzir 
os custos). 

 Alimentação e lanches para os membros da comissão. 
 Hospedagem, quando evento for de mais de um dia. 
 Pagamento de Cachê (conforme tabela abaixo); 

INDIVIDUAIS 
Evento 1 DIA 2 DIAS 

Com e Sem Premiação R$250,00 R$350,00 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 Após a confirmação final do promotor do evento daremos publicidade na agenda do site, 
informando em quais eventos a comissão está atuando.  

 Em caso de entidade realizar reserva de comissão, o cancelamento somente será aceito até 7 
dias antes do evento e em caso de não cumprimento deste prazo, fica o promotor responsável pelo 
ressarcimento da comissão reservada. 
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