
 
 

XVII FESTIVAL REVELE SEU TALENTO PUCPR 2019 
 
 

Regulamento Geral 
 
 

Este regulamento se apresenta por meio de 22 artigos, distribuídos em 9 Capítulos. 
 
I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Artigo 1º. Este regulamento estabelece as bases administrativas, jurídicas e técnicas para a participação, 
seleção e premiação do Festival Revele Seu Talento PUCPR 2019, 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 festival Revele Seu Talento PUCPR 2019, eminentemente cultural e recreativo, é promovido pela 
Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão, tendo como objetivo incentivar a criatividade e musicalidade 
do corpo discente, através da participação como solista ou compositor junto à Orquestra de câmara PUCPR. 
 
II – MODALIDADES 
 
Artigo 3º. A edição de 2019 do Festival Revele Seu Talento PUCPR 2019, terá quatro categorias: 
 
A - Interpretação vocal; 
 
B - Interpretação instrumental; 
 
C - Composição original; 
 
D - Alumni PUCPR. 
 
III – PARTICIPAÇÃO 
 
Artigo 4º. A participação é gratuita e aberta a duas classes, que não concorrem entre si: 
 
A – Estudantes de Graduação e Pós Graduação da PUCPR com documentação regularizada e em dia junto 
à instituição e; 
 
B – Alumni PUCPR. 
 
Artigo 5º. É vetada a participação de pessoas envolvidas diretamente na organização e produção do concurso, 
bem como seus parentes de primeiro grau. 
 
Artigo 6º. Alunos premiados nas edições de 2017 e 2018 deste concurso, não poderão participar desta edição. 
Alumni já premiados são livres para participarem novamente a qualquer tempo.   
 
IV – INSCRIÇÃO 
 
Artigo 7º. É permitida somente uma inscrição por pessoa, limitada a uma categoria, que deve ser feita pela 
internet, através dos links abaixo:  
Curitiba: http://organizador.sympla.com.br/event/preview/497960,  

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão 



Toledo: http://organizador.sympla.com.br/event/preview/498868,  
Londrina e Maringá: http://organizador.sympla.com.br/event/preview/498876.  
As inscrições encerram-se em 14/04/2019 Curitiba, 15/04/2019 Toledo, 16/04/2019 Londrina e Maringá. 
 
Parágrafo 1º. Bem como a inscrição, a premiação também é individual, não sendo permitida a divisão do 
prêmio entre duplas ou grupos de pessoas. 
 
Parágrafo 2º. Poderão se inscrever somente alunos e “alumni” dos Campus Curitiba, Maringá, Toledo e 
Londrina.  
 
V – SELEÇÃO 
 
Artigo 8º. O festival é composto por três etapas de avaliação: 
 
A – Fase inicial: composta por audições presenciais, com seleção eliminatória realizada por um júri técnico, 
conforme cronograma estabelecido neste regulamento. 
 
B – Fase intermediária: composta pela divulgação dos candidatos selecionados na fase inicial, para votação 
via internet da comunidade geral, considerada pelo festival como “júri popular”, durante o período estabelecido 
neste regulamento. 
 
C – Fase final: composta pela análise da performance dos finalistas no concerto de encerramento, com 
premiação pelo júri especial, conforme cronograma estabelecido neste regulamento. 
 
Artigo 9º. Durante a fase inicial, cada candidato terá seu horário específico de audição, escolhido no ato da 
inscrição. 
 
Parágrafo 1º. Cada candidato terá até três minutos para fazer sua apresentação; 
 
Parágrafo 2º. É permitida a participação de músicos acompanhantes, ou intérpretes externos (não alunos) 
para as composições originais. A participação dos músicos acompanhantes no concerto final, sob decisão do 
júri técnico. 
 
Parágrafo 3º. A pedido do júri técnico, pode ser que alguns trechos sejam reprisados; 
 
Parágrafo 4º. Todas as apresentações nesta fase serão gravadas; 
 
Parágrafo 5º. Serão classificados no máximo 12 candidatos, que passarão para as fases seguintes, 
concorrendo às premiações; 
 
Parágrafo 6º. Os candidatos serão julgados com base nos seguintes critérios: 
 
A - Categorias Interpretação Vocal e Interpretação Instrumental; 
Serão avaliados os quesitos: afinação, ritmo, dinâmica, entonação, dicção, carisma e adequação da escolha 
musical para arranjo orquestral.  
 
B - Categoria composição; 
Serão avaliados os quesitos: criatividade, originalidade, poesia (no caso de obras vocais) e adequação da 
composição para arranjo orquestral. 
 
C - Categoria Alumni; 
Concorrem entre si sem distinção entre caráter interpretativo ou autoral (obra original própria). Todos os 
critérios anteriores serão aplicados nesta categoria. 
 
Artigo 10º. A PUCPR se reserva no direito de realizar as audições em outro Campus, caso não tenha o número 
mínimo de 05 (cinco) alunos inscritos. 
 
Parágrafo único:  A PUCPR se responsabilizará por custos de transporte e alimentação que se fizerem 
necessária para a participação do candidato em outro Campus. 
 



Artigo 11º. Os candidatos 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”. 
  
VI – PREMIAÇÃO 
 
Artigo 12º. As premiações das categorias serão decididas por um júri especial, constituído por especialistas e 
representantes da comunidade universitária, durante o concerto de encerramento. A premiação do “júri 
popular”, no qual concorrem todos os finalistas, será efetuada mediante a contabilização de votos durante a 
campanha da fase intermediária, feita pela comunidade geral, via internet. 
 
Parágrafo 1º. Os prêmios terão os seguintes valores: 
 
A. Prêmio de “Melhor Intérprete Vocal”, no valor de uma bolsa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pagos 
em formato de desconto(s) na(s) mensalidade(s). 
 
B. Prêmio de “Melhor Intérprete Instrumental”, no valor de uma bolsa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 
pagos em formato de desconto(s) na(s) mensalidade(s). 
 
C. Prêmio de “Melhor Compositor”, no valor de uma bolsa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pagos em 
formato de desconto(s) na(s) mensalidade(s). 
 
D. Prêmio de “Melhor Alumni PUCPR”, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
 
E. Prêmio “Júri Popular”, no valor de uma bolsa de R$ 500,00 (quinhentos reais) pagos em formato de 
desconto(s) na(s) mensalidade(s). 
 
F. Menções honrosas para os todos os classificados para a fase final. 
 
Parágrafo 2º. O prêmio “Júri Popular” é cumulativo aos demais prêmios.  
 
Parágrafo 3º. Os alunos vencedores, ao aceitarem o prêmio, se comprometem a participar de pelo menos 
mais quatro eventos da Diretoria de Relacionamento e Extensão, como forma de divulgação das atividades 
culturais da PUCPR. 
 
Parágrafo 4º. A PUCPR realizará o pagamento dos prêmios em até 90 (noventa) dias após a divulgação dos 
finalistas premiados. Alunos que já recebem bolsas de estudo (FIES, ProUni e similares) serão pagos via 
“Recibo de Prestação de Autônomo” (RPA). 
 
VII – CONCERTO DE ENCERRAMENTO E RESULTADO 
 
Artigo 13º. Os candidatos finalistas deverão se apresentar no concerto de encerramento junto à Orquestra de 
câmara PUCPR. 
 
Parágrafo 1º. A música a ser apresentada deverá ser a mesma apresentada na fase inicial. 
 
Parágrafo 2º. Os arranjos serão feitos a partir das gravações realizadas na fase inicial. Viabilidades ou 
necessidades de alterações na estrutura ou tonalidade das músicas, ficam sujeitas à decisão do maestro ou 
arranjador designado. 
 
Parágrafo 3º. Além da orquestra e arranjos, a PUCPR disponibilizará gratuitamente estrutura completa de 
palco, incluindo microfones, amplificadores, iluminação, piano digital e bateria. 
 
Artigo 14º Durante a semana do concerto de encerramento, ensaios parciais e gerais serão realizados com os 
finalistas junto à Orquestra de câmara PUCPR. Os locais e horários serão informados juntamente com o 
resultado das audições da fase inicial. 
 
Artigo 15 º Para os alunos que não estudam no Campus Curitiba, a PUCPR se responsabilizará por custos de 
transporte, hospedagem e alimentação (refeitório do Grupo Marista Curitiba) que se fizerem necessários. 
 
Artigo 16º. O concerto de encerramento do festival Revele seu Talento PUCPR 2019 será realizado no 
Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha), às 19h00. 



 
Parágrafo 1º. Haverá passagem de som com a Orquestra de câmara PUCPR, conforme cronograma 
estabelecido neste regulamento. 
 
Parágrafo 2º. Cada finalista receberá 4 (quatro) ingressos sem ônus, para o concerto de encerramento do 
festival Revele seu Talento PUCPR 2019. 
 
Artigo 17º. O anúncio dos vencedores será divulgado na noite do concerto de encerramento. 
 
VIII – DIREITOS AUTORAIS E DE VINCULAÇÃO 
 
Artigo 18º. A Comissão Organizadora do concurso resguarda-se o direito de usar imagens, vídeos e áudios 
captados, 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 19º. A Comissão Organizadora fornecerá aos estudantes finalistas uma gravação do concerto de 
encerramento em formato de áudio digital, para uso não comercial, não sendo fornecido qualquer outro tipo 
de gravação aos finalistas. 
 
IX – CRONOGRAMA 
 
Artigo 20º. Os participantes do XVII Festival Revele seu Talento PUCPR 2019, deverão obedecer ao seguinte 
cronograma: 
 

 Inscrições: 08/04/2019 a 14/04/2019 
 Fase inicial - Audições eliminatórias para alunos do Campus Curitiba: 15/04/2019 
 Fase inicial – Audições eliminatórias para alunos do Campus Toledo: 16/04/2019  
 Fase inicial - Audições eliminatórias para alunos dos Campus Maringá e Londrina, será realizada no 

Campus Londrina: 17/04/2019 
 Divulgação do resultado da fase inicial: 22/04/2019 no site da PUCPR 
 Fase intermediária - Campanha para o Júri Popular: 24/04/2019 a 17/05/2019 
 Ensaios com a Orquestra PUCPR: 17/05/2019 e 18/05/2019 
 Fase final - Concerto de encerramento: 18/05/2019 

 
Artigo 21º. Ao se inscrever no festival Revele Seu Talento PUCPR 2019, o candidato concorda sumariamente 
e de modo pleno com o disposto neste regulamento. 
 
Artigo 22º. As decisões do júri técnico e do júri especial de premiação são irrecorríveis. 
 
Artigo 23º. 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, 12 de abril de 2019. 
 

Núcleo Cultural 


