
PROJETO “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ”  
  

Desde os primórdios, a Música faz parte do dia-a-dia das 

comunidades, se manifestando de diferentes maneiras, em 

ritos, festas e celebrações das mais diversas.  

  

A Música religiosa ou de adoração é uma das modalidades 

mais praticadas em todo o mundo, e aqui no Brasil, um país 

essencialmente cristão, ela é bastante utilizada nas 

festividades (Natal, Páscoa etc.) e em liturgias, tais como: 

missas, cultos, batizados e funerais, entre outras.  

  

Na verdade, é praticamente impossível pensar em qualquer prática ou festividade 

religiosa sem a presença da Música de adoração. Ela tem por objetivo levar a pessoa ou 

grupo religioso a ter sentimentos de adoração, fervor, reverência, contrição, piedade e 

envolvimento em cerimônias ou práticas religiosas. E, certamente, o momento de louvor 

é para muitos a parte mais agradável desses momentos de devoção e espiritualidade.  

  

A “Parábola Bíblica dos Talentos” (Mateus 25: 14-30), contada pelo Senhor Jesus Cristo, 

é uma das mais lindas ilustrações acerca de princípios do Reino de Deus, em relação ao 

serviço que prestamos a Ele. Ela pode ser interpretada de diversas maneiras, sendo uma 

das quais associando os “talentos” aos “dons artísticos” que cada cristão pode usar a 

serviço de Deus.  

  

A “Parábola dos Talentos” retrata a situação de um homem que, ao ausentar-se para 

longe, chamou seus servos, e entregou-lhes os seus bens. Ao primeiro deu cinco 

“talentos”, ao segundo dois, e ao terceiro um. Os dois primeiros servos negociaram os 

talentos recebidos e devolveram, respectivamente, dez e quatro talentos. O terceiro servo 

devolveu apenas o “talento” que havia recebido. Os servos que multiplicaram seus 

“talentos” ganharam novas intendências. Mas, o que havia guardado seu “talento”, até 

este o amo lhe tirou, dizendo: "Porque a todo o que já tem, dar-se-lhe-á, e terá em 

abundância; e ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem".  

  

Entre os cristãos, os “talentos” e “dons artísticos” devem ser usados para servir à 

coletividade, levando as pessoas a ter comunhão com o sagrado. Assim, o “talento de 

cantar”, por ser considerado uma dádiva divina, deve ser utilizado para aproximar 

pessoas e grupos, reafirmar valores bíblicos e estabelecer laços para unir todos nós como 

verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo.  

  

Portanto, propomos que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Lazer, Igrejas e a sociedade organizada em seus diversos segmentos 

apoiem o projeto  

“FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ” como uma forma de valorizarmos 

essa prática cultural tão marcante em nossa cidade, berço de tantos artistas, servindo 

como uma instância de socialização e reafirmação dos valores cristãos.  

  



Destacamos que essa proposta se espelha em inúmeros trabalhos de destaque realizados 

por instituições públicas e privadas e por Organizações Não Governamentais (ONG) em 

nosso Estado e de todo país.  

  

  

LOCAL:   

CLUBE DOS 40 –Aperibé-RJ  

  

ORGANIZAÇÃO:  

Equipe Organizadora (Formada por artistas, músicos e membros de várias denominações 

cristãs de Aperibé, Itaocara e cidades vizinhas).   

E-mail : festival.celebrai@hotmail.com  

WhatsApp ( Divulgaremos em nossas plataformas digitais  o nosso número de WhatsApp 

a partir do dia 1º abril)   

Data do evento: 29 e 30 de junho de 2018  

 

DIVULGAÇÃO   

A Direção do “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ” será responsável pela 

divulgação através do Blog aldeiaviva.blogspot.com, site www.itaocararj.com.br ou 

nas seguintes plataformas:   

Twitter  

Facebook  

Myspace  

Flickr  

MSN   

WhatsApp  

Instagram e 

E-mails.  

  

OUTROS VEÍCULOS:  

Serviço de Som Estacionário  

Moto Som  

Cartazes e Panfletos.  

Vale destacar que todo o material gráfico produzido (Cartazes, folder, panfletos, adesivos 

etc.) terá suas versões digitais enviadas para participantes e demais contatos do evento 

para que cada pessoa interessada seja um agente multiplicador em abrangência Estadual 

e Nacional.  

Além disso, é importante destacar o papel dos Jornais, Revistas, Rádios FM de 

abrangência Local e Estadual na divulgação do evento.  

  

OBJETIVOS OBJETIVO GERAL  

  

- Promover o “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ” como um evento 

cultural, aberto e democrático, para dar oportunidade para que novos talentos despontem 

na música em nossa cidade e região.  

  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

- Mostrar a cultura da Música nos seus mais variados aspectos: arte, lazer, movimento 

social, educação e adoração;  

  

- Apresentar a diversidade cultural de nosso município e região através da música  

, tornando nossa cidade mais conhecida em nível estadual e nacional;  

  

- Promover o intercâmbio entre Artistas, Bandas, Corais, Escolas de Música e Igrejas 

Cristãs;  

  

- Revelar novos talentos oferecendo espaços para apresentações de Músicas inéditas, 

fazendo com que todo o país conheça novas composições, incentivando a novos 

compositores, intérpretes e instrumentistas a mostrarem seus trabalhos para novos 

públicos;  

  

- Incentivar e premiar os participantes, registrar as obras de destaque, em CD e DVD, 

para memória e divulgação do Festival no Estado, e fronteiras além;  

  

- Valorizar o trabalho cultural agregando benefícios junto à comunidade em que estão 

inseridos, empregando e proporcionando à região uma nova geração de renda durante 

o “Festival Celebrai”, aumentando o faturamento de lojas, restaurantes, hotéis, 

lanchonetes etc.;  

  

- Difundir valores éticos e morais relacionados à arte da Música Cristã, incentivando a 

capacidade de auto-expressão, reforçando a auto-estima e promovendo o exercício da 

cidadania através do respeito ao patrimônio cultural e ambiental de nosso município e 

região;  

  

- Proporcionar à nossa comunidade uma festa cristã para revitalizar a convivência 

familiar, o desenvolvimento espiritual de pais, filhos, crianças, adolescentes, jovens e 

idosos, algo que se faz tão necessário em nosso município e região;  

  

- Tornar tradicional a execução deste “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA  

CRISTÃ”   no calendário de eventos da cidade.  

  

  

 JUSTIFICATIVA  

  

Os Festivais de Música trazem inúmeros benefícios para a localidade e região onde são 

desenvolvidos. Eles podem favorecer o desenvolvimento econômico, atraindo 

participantes e turistas, o que movimenta a rede hoteleira e o setor de serviços e vendas. 

Podem, ainda, servir para o entretenimento familiar e promoção cultural.  

  

Diversos estudos têm demonstrado os valores positivos da Música no Brasil e em outras 

partes do mundo como ferramenta educacional e no desenvolvimento social.  

  



Para crianças e adolescentes a participação em eventos artísticos pode servir como meio 

de aprendizagem prazerosa, para o desenvolvimento da consciência cidadã e para a 

promoção da arte popular.  

  

É sabido que a prática de esportes e das artes em geral é relevante para o 

desenvolvimento, pois por meio deles se estabelecem limites sociais e há a transferência 

de saberes. Isso viabiliza a possibilidade de estruturação da personalidade e da 

socialização, por que permite que o indivíduo se conheça melhor e aceite mais facilmente 

seu semelhante.  

  

Em todos os municípios brasileiros, o aprendizado musical é um processo educativo não-

formal e informal que está presente em Projetos Sociais, nas Escolas de Música e nas 

Igrejas Cristãs, que proporcionam um espaço extremamente rico e saudável, 

especialmente às crianças e jovens de baixa renda. Nesses locais, a Música abre 

possibilidades que permitem que crianças e jovens se vejam como protagonistas de ações 

positivas que contribuam para melhoria de suas vidas e das comunidades onde estão 

inseridos.  

  

Diante disso, acreditamos que o “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ” 

servirá para a valorização dos princípios cristãos, tão necessários nos dias de hoje. Por 

meio desse evento, a ministração de canções de louvor inéditas irá alcançar milhares de 

pessoas.  

  

  

 REGULAMENTO  

  

1. O evento tem o caráter motivacional e competitivo. Oferecendo um ambiente para 

divulgação dos trabalhos e que as pessoas possam se aproximar ainda mais da música 

como seguimento da arte. Este fator é muito importante visto que o objetivo da 

organização é desafiar o maior número possível de grupos musicais e também de 

compositores, com um critério bem definido de letra, conteúdo, apresentação e outros 

indispensáveis quesitos descritos no regulamento do evento.   

  

2. As músicas inscritas devem ser de composição própria de um dos integrantes do 

grupo ou de outro compositor, com utilização autorizada por escrito, conforme modelo 

apresentado através do Anexo A- “Termo de autorização do autor”, o qual está disponível 

para download.  

  

3. Compositor que não integrar um grupo musical poderá unir-se a um 

especialmente para o evento, ou se preferir, somente autorizar que sua música seja 

apresentada por outro participante.  

  

4. Os concorrentes deverão enviar sua música em MP3 via e-mail, WhatsApp o com 

bom nível de qualidade, com menção apenas do seu título e autor com a letra digitada, 

anexando os formulários que fizerem necessários disponíveis para download no blog, 

site e e-mail do evento ou solicitado via WhatsApp, a saber:  

  



A - Declaração de autorização de uso conforme modelo do “Anexo A”  

B - Formulário de inscrição conforme modelo do “Anexo B”  

C – Autorização para menores de idade, conforme modelo do “Anexo C”  

  

  

As fichas deverão ser devidamente preenchidas e enviadas dentro do período de inscrição 

que vai até 10 de maio de 2018, sendo a participação através de uma taxa de inscrição 

para os custos operacionais no valor R$ 50,00 (Cinquenta reais) por música.  

O concorrente deverá efetuar o pagamento através de depósito bancário na seguinte 

conta: 

Banco do Brasil - Agência : 2164-4 

Conta corrente :15685-x 

Titular: Rodrigo de Oliveira Gomes 

 

Após deverá enviar o comprovante de depósito para a comissão organizadora confirmar 

sua inscrição.  

   

5. As letras serão avaliadas do ponto de vista teológico e caso alguma frase ou palavra 

cause desconforto ou dúvida, a coordenação fará contato com o grupo com a 

finalidade de viabilizar a participação, sugerindo mudanças no texto ou solicitando 

uma nova versão sempre com a finalidade de evitar a má comunicação ou a má 

compreensão da mensagem. Pedimos a compreensão de todos nesse sentido. 

Estamos abertos a sugestões e debates buscando encontrar sintonia com o objetivo 

do evento.  

  

6. Não serão aceitas inscrições de músicas: Cuja letra não condiz com o fundamento 

bíblico, já gravadas ou traduções de outras nacionalidades. Analisadas segundo 

entendimento da comissão organizadora.  

  

7. Cada compositor poderá participar com até 03 músicas, podendo para isso contatar 

grupos musicais que tenham interesse em apresentar suas composições.  

  

8. Cada grupo musical poderá inscrever (01), uma música. Um músico poderá fazer 

parte de mais de um grupo musical.  

  

9. O número de integrantes de um grupo musical não está limitado, porém os 

concorrentes deverão observar os instrumentos que serão cedidos pelo evento. (Item 

11)  

  

10. Não serão permitidas apresentações com play back.   

  

11. O palco será montado com a seguinte configuração básica:  

1 Bateria - microfonada  

5 vocais (Microfones)  

Obs. Necessidades especiais de configuração deverão ser comunicadas por e-mail 

juntamente com a inscrição. Iremos confirmar também por e-mail a capacidade ou não 

de atender a solicitação.  



  

12. A sequência de apresentações será coordenada pela organização e poderá ser 

alterada se necessário, levando em consideração o melhor andamento do evento.  

  

13. Será efetuada uma seleção levando em consideração nota de acordo com a tabela 

apresentada no item 24, para formar um CD o qual será reproduzido e 

comercializado através dos trabalhos do Projeto Celebrai. A quantidade de CDs 

reproduzidos será definida de acordo com o a procura. Os valores arrecadados coma 

venda dos respectivos será utilizado para suprir os custos de gravação e 

masterização. Caso existam saldos, os valores serão reinvestidos em outros projetos 

com objetivos similares.  

  

14. As músicas apresentadas no evento serão divulgadas através dos trabalhos 

realizados pelo Projeto Celebrai   

  

15. A organização do evento motiva e desafia os compositores cristãos e os 

respectivos grupos musicais e bandas a utilizar da música como ferramenta de 

transformação da sociedade, transformando a vida das pessoas através do contato com 

os ensinamentos bíblicos.   

  

16. Poderão se inscrever cantores masculinos e femininos, com formações solo, 

duetos, trios, quartetos, quintetos, sextetos, sextetos, octetos e bandas, pertencentes a 

uma igreja  cristã.     

 

  

17. Concorrerão ao “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ”   todas as 

músicas que serão recebidas no prazo previsto pela Equipe organizadora.  

  

18. Poderão concorrer apenas músicas inéditas e com letra em português.  

  

19. A música será considerada inédita pela avaliação do júri face a eventual 

exposição e divulgação da mesma pelas diversas mídias e o número de exemplares 

distribuídos. Caso ocorra a inscrição de música que não seja inédita, acarretará 

automaticamente a desclassificação do concorrente.   

  

20. Cada cantor, grupo vocal ou coral, poderão se inscrever com até 03 músicas, sendo 

que apenas uma música será escolhida pela comissão organizadora para concorrer 

aos prêmios no “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ” , que deverá 

ter uma duração mínima de três minutos e máximo seis minutos.  

  

21. “FESTIVAL  CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ”  terá as suas fichas de inscrição, 

assim como o regulamento do evento  nos seguintes endereços:   

 

Blog:   Aldeiaviva.blogspot.com.br   

 www.itaocararj.com.br 

festival.celebrai@hotmail.com (E-mail também disponível para esclarecimentos e envio 

dos materiais de divulgação).                    

http://www.itaocararj.com.br/


  

22. Os candidatos serão divididos em dois eventos eliminatórios nas seguintes datas: 

Sexta-feira (29/06/2018) Eliminatórias – Os candidatos terão um tempo determinado 

previamente pela comissão organizadora para apresentação de uma estrofe e o coro 

da canção (Podendo ser uma versão cover) e serão classificadas as 12 músicas com 

as   melhores notas para a próxima fase do Festival.  

  

Sábado (30/06/2018) Grande Final (Músicas inéditas) e Premiação.  

  

23. Em hipótese alguma será permitida a devolução do valor e do material de inscrição.  

  

24. A escolha das músicas que serão apresentadas no “FESTIVAL CELEBRAI DE 

MÚSICA CRISTÃ” serão julgadas com os seguintes critérios: Interpretação, 

Afinação, Letra, Melodia, Harmonia e Interação com o público, pela comissão 

de júri designada pela comissão organizadora, e de forma inapelável e irrecorrível 

não cabendo qualquer tipo de recurso.  

  

25. A ordem de apresentação dos classificados no evento será de decisão da Comissão 

organizadora.  

  

26.Independentemente da ordem de apresentação das músicas todos os candidatos 

deverão comparecer ao evento no horário que previamente será estabelecido pela 

comissão organizadora.  

  

27. Não será permitida a afinação de instrumentos no momento de apresentação das 

músicas. A direção do Evento disponibilizará o palco anteriormente para 

reconhecimento e possível afinação dos instrumentos.  

  

28. Pelo julgamento inapelável e irrecorrível de comissão designada pela direção do 

Festival para compor o júri do festival, serão classificadas 12 músicas na eliminatória 

para a grande final.  

  

29. A final constará de doze músicas dentre as classificadas nas eliminatórias.  

  

  

PREMIAÇÃO  

  

A comissão julgadora, formada por 07 (sete) jurados (profissionais de artes em geral, 

músicos, jornalistas, produtores culturais ou professores) convidados pela comissão 

organizadora, premiará ou indicará outro representante para o mesmo fim com troféus e 

prêmio em dinheiro os 03 (três) melhores classificados. Os critérios de avaliação do 

Festival serão aqueles especificados para cada categoria ou quesito. Avaliação será 

anunciada pela comissão julgadora em notas de 0 (zero) à 10 (dez) pontos.  

  

Cada jurado encaminhará sua planilha, devidamente assinada, ao digitador, o qual 

entregará diretamente para a comissão organizadora a planilha contendo os resultados a 

serem divulgados.   



  

Não haverá empate. E os vencedores após a premiação serão divulgados posteriormente 

no Blog: aldeiaviva.blogspot.com e nos demais veículos de comunicação de nossa 

cidade.  

  

Os critérios de julgamento são: Afinação; Arranjo; Melodia; Letra; 

Interpretação e Voz.  

  

A premiação ocorrerá no último dia do Festival, SÁBADO, e contará com a apresentação 

dos vencedores, que poderão realizar a seguir uma apresentação comemorativa para a 

plateia presente.  

  

Os prêmios se diferenciarão de acordo com classificação, sendo:   

R$ 700,00 + 1 Vídeo Clipe + Troféu + guitarra artesanal luthier (1º lugar); 

R$ 500,00 + troféu (2º lugar); 

 e R$ 300,00 + troféu (3º Lugar).  

 e as subcategorias:  

*Melhor Letra = troféu (Nome do Homenageado)  

*Melhor interpretação = troféu (Nome do Homenageado)  

*A música mais Popular = troféu (Nome do Homenageado)  

*Haverá o Sorteio de uma guitarra artesanal luthier entre os 12 finalistas.  

 

30. A inscrição de uma música para concorrer no “FESTIVAL CELEBRAI DE 

MÚSICA CRISTÃ” implica na aceitação de todos os itens deste regulamento e na 

assinatura de Termo de Adesão que regulará a participação dos cantores nos eventos.  

  

31. Em toda as fases os cantores, deverão dirigir-se diretamente à direção do evento 

ou aos seus representantes para qualquer providência que disser respeito à sua 

participação no “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ”. Não serão aceitos 

intermediários  de  qualquer  espécie,  mesmo  que 

 legalmente  credenciados.  

  

32. A música que tiver aceita sua inscrição não poderá, em hipótese alguma, ser 

modificada  no  “FESTIVAL  CELEBRAI  DE  MÚSICA  CRISTÃ”  

  

33. O cantor que não respeitar o presente Regulamento Geral, ou provocar em 

qualquer fase atos que possam prejudicar seu andamento poderá à critério da Direção ser 

desclassificado  em  caráter  inapelável  e  irrecorrível.  

  

34. As apresentações “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ”, serão 

transmitidas por meios eletrônicos e poderão ser videogravadas, audiogravadas, filmadas 

ou fotografadas pela direção do evento ou por quem esta indicar para posterior  

reprodução  e  a  seu  critério                          

  

35. O cantor e compositor da música classificada no Festival, autoriza desde já a 

Comissão organizadora através de site, blog ou outro meio a efetuar para si ou para 

terceiros a divulgação e gravação da música classificada, por qualquer meio ou sistema, 



ficando, no entanto resguardados para todos os efeitos, os direitos autorais sobre a mesma 

 que  permanecerão  pertencendo  a  seus  autores.  

  

36. O “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ” se reserva para si o 

direito de modificar, alterar e/ou cancelar qualquer item do presente Regulamento, a dar 

divulgação ao mesmo da maneira que julgar conveniente.  

  

37. IMPEDIMENTOS   

Na hipótese de ocorrência de força maior, ato de autoridade administrativa ou judicial, 

assim como tumultos, greves, luto oficial, convulsão social, alagamentos, obstrução das 

vias de transporte, atos da natureza, queda de energia, acidentes e outras fatalidades ou 

circunstâncias que impeçam a realização das apresentações, como impossibilidade 

imposta pelo Corpo de Bombeiros, Policia Militar ou Polícia Civil, dadas a alterações de 

surpresa e em última hora, sem possibilidade de resposta corretiva em tempo hábil, as 

músicas vencedoras serão escolhidas pela comissão julgadora, utilizando as gravações 

enviadas na inscrição, e não haverá a premiação em dinheiro.   

Na hipótese de geração de tumulto, atos de vandalismo, agressividade contra 

participantes ou organizadores, ou depredação de bens, o Festival poderá ser 

interrompido e decretado o seu término, sendo que os responsáveis pela desestruturação 

responderão criminalmente, de acordo com seus atos. Neste caso, não haverá qualquer 

premiação. A simples inscrição para concorrer ao “FESTIVAL CELEBRAI DE 

MÚSICA CRISTÃ”, já pressupõe a aceitação deste regulamento, na sua íntegra, valendo 

como contrato de adesão.  Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos 

soberanamente pela Comissão Organizadora.   

 

 38. Cada grupo/candidato concorrente é responsável pela guarda e cuidados com os seus 

instrumentos particulares, e a organização do Festival não se responsabilizará por 

qualquer dano que ocorra com eles.  

 

JÚRI   

A comissão julgadora será formada por sete elementos, na sua maioria, por músicos, 

compositores, professores de música, críticos musicais, escritores, poetas, artistas 

plásticos e jornalistas, escolhidos pela comissão organizadora.   

Das decisões do júri não cabem qualquer recurso.  

Em caso de empate, o Presidente do júri, eleito em cada dia de apresentação pela 

comissão organizadora, pontuará o desempate. (Voto Minerva)  

Caberá à Banda do “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ” a escolha do  

Melhor Instrumentista.   

Pela avaliação das manifestações populares dirigidas a cada música, será escolhida a 

Música Mais Popular. Cédulas para o voto serão distribuídas.  

  

  

O “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ” É realizado por uma equipe o 

sem finalidade lucrativa, pelo que o excedente que houver em dinheiro, será reinvestido 

na realização dos eventos seguintes, e também em auxílio a entidades assistenciais nas 

creches e instituições beneficentes de nossa cidade. Como estímulo a participação de 

todos os munícipes nessa grande comemoração.  



  

  

  

 METODOLOGIA  

  

Nesse tópico apresentamos a estruturação metodológica do “FESTIVAL CELEBRAI 

DE MÚSICA CRISTÃ” que envolverá o evento de apresentações musicais de pessoas 

do município e região.  

  

O “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ” será um espaço democrático e 

motivador da cultura e cidadania, onde Associações, Academias, Escolas, instituições 

públicas, empresas, Igrejas e grupos independentes de nossa cidade e região possam 

mostrar seus trabalhos a comunidade e familiares.  

  

O “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ” tem como público alvo Cantores, 

Duplas, Grupos vocais ou Bandas cristãs sem trabalhos já gravados e sem vínculos com 

alguma Gravadora ou com empresários do ramo.  

  

O local do “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ” será preferencialmente 

o Clube dos 40 que é um ambiente bastante amplo para comportar o maior público 

possível.   

  

Durante os dias do “Festival de Música Celebrai”, serão montados estandes,  valorizando 

o comércio  da cidade e região. Além disso, o público será agraciado com uma 

demonstração via telão mostrando a diversidade cultural da cidade e outros profissionais 

também poderão apresentar seus produtos e serviços como Luthieria, aula de canto e 

instrumentos.  

  

HOMENAGENS  

O “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ” homenageará representantes 

significativos da arte e da cultura local e Região.  

  

  

RESULTADOS ESPERADOS  

  

Espera-se que o “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ” seja um evento 

inovador que cria uma instância privilegiada de socialização de vários segmentos de 

nossa comunidade, com a participação de estudantes e moradores de todos os bairros da 

cidade, sem distinção de idade, gênero, credo, raça e nível econômico.  

  

Esperamos que esse evento se torne uma atração turística, como é realidade com outros 

Festivais, Feiras e Exposições em outras regiões, atraindo muitas pessoas e 

proporcionando a promoção do desenvolvimento econômico por meio do crescimento 

cultural.  

  



Acreditamos ainda que o “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ”   

Contribuirá  positivamente para a imagem de nossa cidade e região não apenas perante 

os turistas, mas principalmente perante os próprios moradores. É esperado que esse 

evento proporcione um 'senso de lugar', fazendo com que nossa comunidade se envolva 

nessa proposta contribuindo para o fortalecimento da identidade local.  

  

  

AVALIAÇÃO  

  

A avaliação do “FESTIVAL CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ”   ocorrerá em todas 

as suas fases, desde seu início com os contatos e sensibilização dos parceiros, até a 

execução propriamente dita.  

  

Na fase de implantação será verificada a aceitação do Projeto pelo público-alvo, gestores 

públicos, estudantes, bandas, professores de Música etc. Quanto às demais metas, serão 

observadas de forma contínua e após a execução, verificando-se assim o cumprimento 

dos objetivos propostos.  

  

Após o evento, Dia 30 de Abril a equipe organizadora fará um “Relatório de Avaliação” 

dos resultados, quando serão apontadas as metas alcançadas, especialmente no que se 

refere ao número de inscrições, a quantidade de alimentos arrecadados (Caso solicitado 

como ingresso simbólico), os gastos financeiros, o público presente, e o grau de aceitação 

do Festival.  

  

Esse trabalho de avaliação será importante para se ter uma opinião clara e tecnicamente 

embasada dos resultados obtidos durante o evento, o que certamente possibilitará um 

melhor desempenho na realização de outros trabalhos e eventos posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



  

  

ANEXOS : 

ANEXO A - TERMO DE AUTORIZAÇÃO AUTOR  

  

  

  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO AUTOR  

  

  

Eu,___________________________________,  

pseudônimo_______________________, residente e 

domiciliado_____________________, nº ___, Bairro ___________________, na cidade 

de __________________________, UF _____, portador da carteira de identidade nº. 

_____________________, e CPF nº. _______________________, com os seguinte(s) 

contato(s) telefone:________________________, E- 

mail:_________________, autorizo_______________________________,a apresentar 

a(s) obra (s) abaixo relacionada (s) no “FESTIVAL  CELEBRAI DE MÚSICA 

CRISTÃ”  . Pelo presente instrumento, sob as penas da lei civil e criminal, declaro ainda 

que a(s) obra(s) objeto deste termo são de minha autoria e inéditas, bem como que, as 

mesmas não se encontra(m) editada(s) em nenhuma editora de música, me 

responsabilizando civil e criminalmente por quaisquer reclamações de terceiros sobre a 

autoria/titularidade de tal(is) obras. Autorizo ainda ao interprete 

____________________________________, morador a Rua 

_______________________ nº. _____ Bairro _______________ em 

_______________________ - UF _____, CPF __________________________, 

doravante denominado intérprete, a apresentar a obra citada devendo este como meu 

representante receber a premiação, caso se classifique para tal. A presente autorização se 

faz irrevogável e irretratável.  

  

Nome(s) da(s) Obra(s):  

  

1- ___________________________________________________  

2- ___________________________________________________  

3- ___________________________________________________  

  

  

  

(Local e data) ____________, ___ de __________ de 2018.  

  

  

  

______________________________  

Assinatura do autor da obra   

  

  

  



 

 

 

ANEXO B -   

TERMO DE ADESÃO AO FESTIVAL DE MÚSICA CELEBRAI  

  

  

  

Declaro estar de acordo com as regras impostas pelo regulamento para a participação no 

“FESTIVAL  CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ”  .  

   

  

Responsável:_______________________________________________  

RG:_________________________ CPF:_________________________  

  

Intérprete:__________________________________________________  

RG:_________________________ CPF:_________________________  

Telefones para contato com a Banda ____________________________  

E-mail ____________________________________________________  

  

RIDER TÉCNICO BÁSICO  

  

Responsável:________________________________________________  

Interprete:___________________________________________________  

Quantidade de componentes:___________________________________  

Quantidades de vocais (independentes) ___________________________  

Quantidade de músicos auxiliares (tocam e cantam, dizer qual:)________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

  

Tem percussão? (   ) Sim (   ) Não  

Se sim, descrever e dizer se é auxiliar ____________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

  

Tem Instrumentos auxiliares (metais)? (   ) Sim (   ) Não  

Se sim, quantos______________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

  

  

  

  

(Local e data) ____________, ___ de __________ de 2018.  

  



  

_________________________________  

Assinatura do Responsável   

ANEXO C - AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE IDADE  

  

  

AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE IDADE  

  

   

Eu, __________________________________________, autorizo o(a) menor de idade 

abaixo identificado a participar do “FESTIVAL  CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ”  

, entre os dias ____ e ____ de ______ de 2018, com intuito de participar das fases 

seletivas para o FESTIVAL.  

  

  

IDENTIFICAÇÃO DO MENOR:  

Nome: _____________________________________________  

Data de Nascimento: _____/ _____/ ________/  

Nº do RG do menor: ___________________________________  

Endereço: ___________________________________________  

Bairro: ___________________  Cidade: ___________________  

(UF): ___________________ Fone: _______________________  

         

   

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL:  

Nome: ________________________________________________ Nº 

do RG: _____________________________________________  

Fone: _______________________ E-mail: ____________________  

  

Ao autorizar o menor supra qualificado, declaro que estou ciente do respectivo 

Regulamento do “FESTIVAL  CELEBRAI DE MÚSICA CRISTÃ”. Da mesma 

forma, reconheço e aceito todos os termos, itens, cláusulas e condições nele previstas, 

instituídas para determinar a condição em caráter de participação nas fases seletivas. 

Estou ciente, que no caso de classificação para as fases classificatórias do evento, apenas 

será permitida a participação do candidato com acompanhamento de um responsável, 

instituído de forma legal.  

   

(Local e data) ____________, ___ de __________ de  2018.  

  

  

 

  

  


