
REGULAMENTO  DO CANTO – XIV FECEST / 2017 
 

1º)  Só poderá cantar ou tocar no XIV FECEST , alunos regularmente matriculados 

no TENIR. 

2º) O candidato poderá ser acompanhado apenas por  músicos contratados pela 

escola. 

3º) Categorias: 

a) Infantil: 4º a 6º ano (Individual ou conjunto). 

b) Infanto: Individual – alunos da 7º ao 9º Ano. 

                  c)   Infanto Conjunto – grupo de 02(dois) a 05 (cinco) alunos de 7º ao 9º ano. 

d) Juvenil: Individual – alunos do Ensino Médio. 

e) Juvenil – Conjunto – 02 a 05 alunos do Ensino Médio. 

f) Gospel- Dividido em alunos do fundamental e médio. 

       4º) Será permitida músicas nacionais e internacionais. 

      5º) Haverá uma eliminatória com jurados a ser realizada na Escola Tenir. É 

obrigatório a presença de todos os candidatos individualmente ou em grupo. Caso não 

apareça será automaticamente eliminado. 

       6º) Data prevista para eliminatória: 02/9/2017 

       7º) Todo candidato deve preencher e entregar a ficha de inscrição junto com o CD 

da música, até o dia 22/8/17 na secretaria da Escola Tenir. 

       8º) Itens a ser julgados na Eliminatória: 

a) Afinação. 

       9º) Itens a ser julgados pelos jurados no FECEST: 

a) Afinação 

b) Performance 

      10º) Critérios de desempate: 

Maior pontuação na afinação, depois performance. 

      11º) Em caso de músicas repetidas na mesma categoria, aquela apresentação que 

obtiver maior nota será apresentada no festival e o de menor nota deverá trocar de 

música. 

      12º) Os horários dos ensaios serão marcados pela organização do FECEST. Cabe ao 

candidato chegar no horário e data marcada. Em caso de atraso, o candidato perderá a 

oportunidade de ensaiar. 

      13º) O candidato que passar na eliminatória e desejar trocar de musica deve entregar 

o CD com a música gravada para a banda até 24hs após a eliminatória. 

      14º) As músicas interpretadas deverão ter duração máxima de 05 minutos. 

      15º) Poderá ter back vocal; 

      16º) Não será permitido músicas que estimulem a violência, descriminação e que 

contenham palavrões e pornografia. 

      17º) Os casos omissos no presente regulamento, serão julgados pela Comissão 

Organizadora do Evento. 

 

    ESCLARECIMENTO: 

    PERFORMANCE:é o desempenho, postura do cantor no palco na interpretação de 

sua música. 

 


