
 
REVELE SEU TALENTO 2018 

 
 

Regulamento Geral 
 
Este Regulamento se apresenta por meio de 21 Artigos distribuídos em 10 Capítulos. 
 
I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Artigo 1o. Este Regulamento estabelece as bases administrativas, jurídicas e técnicas 
para a participação, seleção e premiação do Concurso Revele Seu Talento 2018, 
promovido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR, com sede e foro 
na Cidade de Curitiba e inscrita no CNPJ/MF sob o número 76.59.820/0003-13. 
 
Artigo 2º. O concurso Revele Seu Talento PUCPR 2018, eminentemente cultural e 
recreativo, é promovido pela Diretoria de Cultura e Esporte da Pró-Reitoria de Missão, 
Identidade e Extensão, com o objetivo de incentivar a criatividade e musicalidade do 
corpo discente, bem como a sua participação como solistas junto à Orquestra 
Experimental da PUCPR. 
 
II – MODALIDADES 
Artigo 3º. A edição de 2018 será na modalidade Musical, com 5 CATEGORIAS. 
 
III – CATEGORIAS 
 
Artigo 4º. São 4 as Categorias determinantes: 
A – Interpretação VOZ; 
B – Interpretação INSTRUMENTO; 
C – Composição; 
D – ALUMNI; 
E – Júri popular. 
 
IV – PARTICIPAÇÃO 
 
Artigo 5º. A participação é gratuita e aberta a duas classes, que não concorrem entre si: 
 
A– Estudantes de graduação e pós-graduação da PUCPR (tanto lato, como stricto 
sensu), com a documentação regularizada e em dia junto à Instituição; 
 
B – ALUMNI PUCPR. 
 
Artigo 6º. Está vetada a participação de todas as pessoas e seus parentes imediatos, 
envolvidas diretamente na organização e promoção do concurso, bem como de 
parentes de primeiro grau dos membros da Comissão Julgadora. 
 
Parágrafo único: Os alunos já premiados em edições anteriores deste concurso não 
poderão participar desta edição. 
 
 
V – INSCRIÇÃO 
Artigo 7º. A inscrição será efetuada diretamente em cada Categoria por meio do envio 
da Ficha de Inscrição preenchida, para o e-mail reveleseutalento@pucpr.br, de acordo 
com o cronograma estabelecido neste Regulamento. 



 
Parágrafo Único: A inscrição será individual, não sendo permitidas inscrições de duplas 
ou bandas. Poderão se inscrever alunos e ALUMNI, dos seguintes Campus: Curitiba, 
Maringá, Toledo e Londrina, sendo que, se houver custos de transporte, estada e 
alimentação, serão de responsabilidade do candidato. 
 
 
VI – SELEÇÃO E PREMIAÇÃO 
 
Artigo 8º. Para cada Categoria haverá três etapas de avaliação: 
 
A – Fase Inicial: composta por uma audição presencial, com seleção eliminatória 
realizadas por um Júri Técnico, em data estabelecida neste Regulamento. 
 
B – Fase Intermediária: composta pela divulgação dos candidatos selecionados na Fase 
Inicial, para votação pelo Júri Popular, via Internet, durante o período estabelecido neste 
Regulamento. 
 
C – Fase Final: composta pela análise dos finalistas e premiação pelo Júri Especial, 
realizada no show de encerramento, em data estabelecida neste Regulamento. 
 
Artigo 9º. Durante a Fase Inicial, cada candidato terá o seu horário especifico de audição 
designado e divulgado, conforme cronograma estabelecido neste Regulamento. 
 
Parágrafo 1º. Cada candidato terá até 3 minutos para apresentar a música por ele 
escolhida; 
 
Parágrafo 2º. A critério do Júri Técnico, alguns trechos poderão ser repassados; 
 
Parágrafo 3º. Todas as apresentações nesta fase serão gravadas; 
 
Parágrafo 4º. Serão classificados no máximo 12 candidatos, que passarão para as fases 
seguintes, concorrendo às premiações; 
 
Parágrafo 5º. Os candidatos serão julgados pelo Júri Técnico, com base nos seguintes 
critérios: 
 
A. Categoria Interpretação - Serão avaliados os quesitos: Afinação; Ritmo; Dinâmica; 
Carisma; Vibrato; Adequação da Escolha Musical para Arranjo Orquestral; Criatividade 
e Personalidade do Intérprete.  
 
B. Categoria Composição - Serão avaliados os quesitos: Qualidade Sonora; Criatividade; 
Adequação da Composição para Arranjo Orquestral; Qualidade da Letra em Relação à 
Música (quando houver letra). É facultado ao candidato convidar alguém para interpretar 
a sua obra. Todos os custos relacionados a esta opção, no entanto, são de 
responsabilidade do candidato. 
 
C. Categoria ALUMNI - Serão avaliados os quesitos: Afinação; Ritmo; Dinâmica; 
Carisma; Adequação da Escolha Musical para Arranjo Orquestral; Criatividade e 
Personalidade do Candidato. 
 
Artigo 10º. Os candidatos que forem classificados na Fase Inicial terão suas gravações 
divulgadas na Internet, durante o período previsto neste Regulamento, de modo a 
permitir a votação pelo Júri Popular. 
  



Artigo 11º. A premiação será efetuada pelo Júri Especial, constituído por especialistas 
e representantes da comunidade universitária, durante o show de encerramento. 
 
Parágrafo 1º. Os prêmios das categorias terão os seguintes valores: 
 
A. Prêmio de Melhor Intérprete VOZ, no valor de uma bolsa de R$ 1.500,00 (hum mil e 
Quinhentos reais) pagos em formato de desconto na mensalidade. Esta bolsa é única, 
ou seja, apenas uma parcela deste valor. 
 
B. Prêmio de Melhor Intérprete INSTRUMENTO, no valor de uma bolsa de R$ 1.500,00 
(hum mil e quinhentos reais) pagos em formato de desconto na mensalidade. Esta bolsa 
é única, ou seja, apenas uma parcela deste valor. 
 
C. Prêmio de Melhor Compositor, no valor de uma bolsa de R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais) pagos em formato de desconto na mensalidade. Esta bolsa é única, 
ou seja, apenas uma parcela deste valor. 
 
D. Prêmio de Melhor Júri Popular, no valor de uma bolsa de R$ 500.00 (quinhentos 
reais) pagos em formato de desconto na mensalidade. Esta bolsa é única, ou seja, 
apenas uma parcela deste valor. 
 
E. Prêmio de Melhor ALUMNI PUCPR, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
 
F. Menções Honrosas para os todos os alunos classificados para a fase final. 
 
Parágrafo 2º. Os alunos vencedores, ao aceitarem o prêmio, se comprometem a 
participar de pelo menos mais (3) três eventos da Diretoria de Cultura e Esportes, como 
forma de divulgação das atividades culturais da PUCPR. 
 
Parágrafo 3º. A PUCPR realizará o pagamento dos prêmios em até 90 (noventa) dias 
após a da divulgação dos finalistas premiados. Alunos que já recebem bolsas de estudo 
(tais como FIES, ProUni e similares) serão pagos via Recibo de Prestação de Autônomo 
– RPA. 
 
VII – SHOW DE ENCERRAMENTO DOS FINALISTAS E RESULTADO 
 
Artigo 12º. Os candidatos finalistas deverão se apresentar no show de encerramento. 
 
Parágrafo 1º. A música a ser apresentada pelo candidato no show de encerramento 
deverá ser a mesma apresentada na Fase Inicial. 
 
Parágrafo 2º. Os candidatos classificados se apresentarão junto à Orquestra 
Experimental da PUCPR no show de encerramento. 
 
Parágrafo 3º. Os arranjos serão feitos a partir das gravações realizadas na Fase Inicial. 
 
Parágrafo 4º. A PUCPR disponibilizará estrutura de palco, incluindo microfones, 
amplificadores, iluminação e um piano digital. 
 
Artigo 13º Durante a semana do show de encerramento, ensaios gerais serão realizados 
com os candidatos finalistas junto à Orquestra Experimental da PUCPR no Teatro 
TUCA, térreo do bloco azul, Campus Prado Velho, no horário previsto das 16h30 às 
19h30. 
 



Artigo 14º. O show de encerramento do concurso Revele seu Talento PUCPR 2018 
será realizado no teatro TUCA, às 20h00, conforme cronograma. 
 
Parágrafo 1º. Haverá passagem de som com a Orquestra Experimental da PUCPR, 
conforme cronograma do Regulamento. 
 
Parágrafo 2º. Cada finalista terá direito a 6 (seis) ingressos sem ônus. 
 
Artigo 15º. O anúncio dos vencedores será divulgado na noite do show de encerramento 
Revele Seu Talento PUCPR 2018, com a participação da Orquestra Experimental da 
PUCPR. 
 
VIII – DIREITOS AUTORAIS E DE VINCULAÇÃO 
 
Artigo 16º. A Comissão Organizadora do concurso resguarda-se o direito de usar as 
imagens de vídeo e áudio captadas sem que isso implique em reserva de direito pelos 
participantes ou em qualquer indenização por direito autoral ou de vinculação de som e 
imagem. 
 
Artigo 17 º. A Comissão Organizadora fornecerá aos estudantes finalistas uma gravação 
do show de encerramento em formato MP3, 192 KBps, para uso não comercial, não 
sendo fornecido qualquer outro tipo de gravação aos finalistas. 
 
IX – CRONOGRAMA 
 
Artigo 18º. Os participantes das 5 Modalidades da edição do concurso Revele Seu 
Talento PUCPR 2018 deverão obedecer ao seguinte cronograma: 
 

• Inscrição 14/03/2018 a 02/04/2018. 
• Fase Inicial (audição e seleção eliminatória) 05/04/2018 
• Divulgação do resultado da Fase Inicial 16/04/2018 
• Ensaios com a Orquestra Experimental 14/05/2018 a 18/05/2018 
• Show de encerramento 18/05/2018 

 
Artigo 19º. Ao se inscrever no concurso Revele Seu Talento PUCPR 2018, o candidato 
concorda sumariamente e de modo pleno com o disposto neste Regulamento. 
 
Artigo 20º. As decisões do Júri Técnico e do Júri Especial de premiação são irrecorríveis. 
 
Artigo 21º. Os casos omissos neste Regulamento serão dirimidos pela Comissão 
Organizadora, em primeira instância e, em segunda e última instância, pela Pró-Reitoria 
de Missão, Identidade e Extensão. 
 
Curitiba, 14 de março de 2018. 
 
 
 
 
 

Sheila Reinehr 
Diretoria de Cultura e Esporte 


