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VII
CANTA
FEART REGULAMENTO - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - A Comissão do FEART - Departamento Artís-

tico e Cultural da Assembleia Legislativa do Estado do 

Pará (ALEPA), realizará o VII CANTA FEART. O Evento 

terá 05 (cinco) etapas, sendo: 1ª ETAPA - inscrição. 2ª 

ETAPA - audição prévia e seleção de 20 (vinte) intér-

pretes. 3ª ETAPA - divulgação dos intérpretes selecio-

nados. 4ª ETAPA - apresentação dos 20 (vinte) intér-

pretes e seleção de 10 (dez) intérpretes, para a fase 

final. 5ª ETAPA - final com a apresentação dos 10 

(dez) intérpretes, dos quais serão escolhidos os 1°, 2º 

e 3º lugares.

Art. 2º - O VII CANTA FEART será realizado em Belém, 

no Teatro Gasômetro, nos dias 01 (Fase de classifica-

ção) e 02 (Fase final) de outubro do corrente, com a 

participação dos 20 intérpretes selecionados.

INSCRIÇÕES:

Art. 3º - O período das inscrições para todo(a)s o(a)s 

servidores será de 08/07 a 20/08.

I - As inscrições obedecerão as seguintes regras:

§ 1º - Só poderão participar como intérprete, servi-

dore(a)s, ativo(a)s e inativo(a)s, efetivo(a)s, estáveis, 

temporário(a)s, comissionado(a)s, parentes em 1º 

grau e terceirizado(a)s, vinculado(a)s à administração 

direta e indireta da ALEPA.

§ 2º - Não serão permitidas parcerias (em caso de 

dupla), com pessoas que não atendam ao disposto 

no item anterior.

§ 3º - Cada servidor(a) poderá se inscrever para 

defender (interpretar) 02 (duas) música, sendo a 1ª 

para a apresentação na Fase de Classificação e a 2ª 

caso o intérprete seja classificado para a Fase Final.

§ 4º - Cada servidor(a) deverá, no ato da inscrição, 

eleger a música que irá defender (interpretar), 

fornecendo o nome e o autor, sendo a mesma, já 

consagrada e de total conhecimento público.

§ 5º - Para realizar a inscrição são necessários os 

seguintes documentos escaneados e enviados ao e-

mail: comissaodofeart@gmail.com

I- Ficha de inscrição preenchida com letra legível e 

assinada, informando os dados do(a) servidor(a) 

participante;

II- Letra da música a ser interpretada, impressa em 

papel A4.

SELEÇÃO E JULGAMENTO:

Art. 3º - O VII CANTA FEART terá seu corpo de jura-

dos, composto por 05 (cinco) personalidades ligadas 

ao meio artístico, indicadas pela Comissão do FEART.

§ 1º - O corpo de jurados fará o julgamento e seleção 

dos intérpretes, desde as audições até a fase final do 

evento. 

§ 2º - Os quesitos julgados serão: afinação, timbre de 

voz e interpretação.

§ 3º - Todo(a)s o(a)s intérpretes receberão notas de 5 

a 10, podendo ser fracionadas. Caso haja empate, o 

critério de desempate será a maior nota recebida no 

quesito interpretação, em todas as fases do evento.

§ 4º - As decisões da banca julgadora serão 

irrecorríveis.

§ 5º - Em caso de desclassificação ou desistência a 

vaga será automaticamente preenchida pelo intérprete 

seguinte mais bem pontuado.

Art. 4º - A Comissão do FEART publicará nos meios 

de comunicação da ALEPA e nas redes sociais a rela-

ção do(a)s 20 (vinte) intérpretes selecionado(a)s, nas 

audições para o VII CANTA FEART. Os 10 (dez) 

intérpretes selecionados para a Fase Final, serão 

anunciados ao final da Fase de Classificação. Os 1º, 

2º e 3º lugares serão anunciados após o encerra-

mento da apresentação dos intérpretes da Fase Final.

APRESENTAÇÕES:

Art. 5º - Com a presença do(a)s 20 (vinte) intérpretes 

selecionado(a)s nas audições, será realizada uma 

reunião para sortear a ordem de apresentação para os 

dias do evento.

Art. 6º - O VII CANTA FEART contará com banda de 

apoio que dará suporte aos servidores selecionados, 

realizando os trabalhos de audição, ensaios e 

apresentação das músicas.

A banda de apoio será composta pelos seguintes 

instrumentos: contrabaixo, guitarra ou violão, tecla-

dos, percussão, bateria, sax ou flauta. O(a)s servido-

re(a)s selecionado(a)s poderão, também, a seu crité-

rio e responsabilidade, utilizar outro(s) instrumento(s) 

que será(ão) somado(s) aos instrumentos da banda 

de apoio.

Parágrafo Único - A banda de apoio não disponibiliza 

nenhum de seus instrumentos para uso de quaisquer 

servidores selecionados durante ensaios, passagem 

de som ou apresentação.

Art. 7º. - O(a)s 20 (vinte) intérpretes selecionado(a)s 

não poderão mudar o instrumental de acompanha-

mento, os quais deverão ser mantidos inalterados até 

o término do festival.

PROGRAMAÇÃO E PREMIAÇÃO:

Art. 8º - O VII CANTA FEART obedecerá à seguinte 

programação: A) AUDIÇÕES: de 19 a 30/08. B) 

ENSAIOS: Os intérpretes classificados terão todo o 

mês de setembro. C) FASE DE CLASSIFICAÇÃO: dia 

01/10 - passagem de som, apresentação do(a)s 20 

(vinte) intérpretes selecionado(a)s nas audições. D) 

FASE FINAL: 02/10 – apresentação dos 10 (dez) 

intérpretes finalistas e premiação dos vencedores.

§ 1º - Cada intérprete terá 30 (trinta) minutos para 

ensaiar com a banda de apoio.

§ 2º - Cada intérprete terá até 15 (quinze) minutos 

para a passagem de som.

§ 3º - Perderão o direito ao ensaio e passagem de 

som os servidores selecionados que não estiverem 

presentes nos horários previamente marcados.

§ 4º - O(a) intérprete que não estiver presente no palco 

até a 3ª chamada perderá o direito à apresentação.

§ 5º - Ao final das apresentações será feita a apura-

ção dos votos e o(a)s intérpretes que obtiverem as 

maiores pontuações, serão declarados 1º, 2º e 3º 

lugares, respectivamente.

Art. 9º. - A Premiação será a seguinte: 1º Lugar: R$ 

6.000,00 (seis mil reais). 2º Lugar: R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). 3º Lugar: R$ 2.000,00 (dois mil 

reais).

Art. 10. - Os casos omissos no presente regulamento 

serão decididos pela Comissão do FEART, não caben-

do qualquer recurso contra suas decisões.

Parágrafo Único - Regulamento e ficha de inscrição 

estarão disponíveis para download no site 

www.alepa.pa.gov.br. . Informações e dúvidas serão 

sanadas pelo e-mail: comissaodofeart@gmail.com

Belém, PA, 05 de julho de 2019.


