
 

 

 

 

CANTA JAGUARÃO SHOW DE CALOUROS 1º EDIÇÃO-2021 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O Canta Jaguarão show de calouros justifica-se por promover um espaço de compartilhamento cultural para 

os artistas locais (cantores/as/musicos) que encontram-se nesse momento de Pandemia distanciados ou 

impedidos de atuarem, proporcionando assim, uma maneira de apresentar o trabalho artístico desses sujeitos, 

sem distinção entre profissionais e calouros, que atuam como cantores no segmento musical. Dessa forma, 

mesmo em tempos de distanciamento social devido a pandemia do Covid- 19, a SECULT (Secretaria de 

Cultura e Turismo) de Jaguarão em parceria com a SIC(Sociedade independente cultural) traz um projeto  de 

caráter  semipresencial, que tem por missão  auxiliar e permanecer incentivando o desenvolvimento do 

potencial artístico e cultural de nossa cidade, oportunizando novas ações por meio da  utilização de 

ferramentas e plataformas digitais. Para assim, potencializar o trabalho de todos os inscritos em meio a esse 

novo contexto que está se desenvolvendo, uma vez que,  por meio da tecnologia torna-se possível projetar 

ferramentas de apoio e incentivo a cultura, através da inovação das ações culturais em Jaguarão. O Canta 

Jaguarão será distribuído digitalmente e gratuamente, para assim, massificar a visibilidade dos candidatos 

participantes, que se expressão por meio da música vocal.  

OBJETIVO 

Identificar novos talentos e promover aqueles que já possuem trajetória musical no município de Jaguarão. 

Contribuir com a cultura do canto e suas expressões, oportunizar um momento de apreciação musical pelas 

plataformas virtuais, auxiliar na divulgação do artista e também, na renovação da geração de novos 

interpretes da música. 

Assim, com esse novo formato que se deu pelo momento atual do país e do mundo, que desencadeou 

o isolamento social para nossa proteção mediante a disseminação da pandemia do vírus COVID-19, estamos 

voltado aos novos conceitos e expressões tecnológicas, vamos contribuir com a difusão da música vocal 

como um dos meios essenciais da expressão cultural.  

METODOLOGIA 
 



 

 

A realização da 1 ° edição do Projeto Canta Jaguarão Show de calouros será realizada de forma semi remota, 
com votação aberta ao público na fase final. As inscrições serão realizadas única e exclusivamente por meio 
de formulário disponível na página da Prefeitura Municipal de Jaguarão. 
Neste formulário, os candidatos inscritos/as deverão preencher as informações obrigatórias e enviar um vídeo 
de no máximo 30(trinta) segundos, com tamanho máximo de 100mb, para audição/seleção online. 
Informações não preenchidas ou enviadas resultarão na exclusão da inscrição. As inscrições são limitadas, e 
serão encerradas automaticamente ao atingirem 100 inscritos. 
As avaliações/audições dos vídeos enviados nas inscrições, serão realizadas por uma BANCA DE JURADOS 
convidados pela SECUT (Secretaria de Cultura e Turismo), os quais, selecionarão 30 candidatos para seguirem 
para a próxima fase eliminatória por votação dos jurados no Teatro Esperança localizado na Av. Vinte e Sete 
de Janeiro nº 533. Serão 04 (quatro) eliminatórias. A eliminatória Final terá 5 candidatos que disputarão por 
voto aberto ao público mais a votação dos jurados. 

 

 

ART. 1º - DA PREMIAÇÃO 
 

1. Os  classificados por votação da banca de júri do 4º ao  15º candidato da Semi-Final receberão cachê 
por participação no valor de R$ 200,00(duzentos reais). Os 03 (três) candidatos mais votados pelo 
público via internet irão receber a seguinte premiação, para terceiro lugar, R$ 500,00 (quinhentos 
reais) para segundo lugar e R$ 1000,00 (um mil reais) e para o primeiro lugar o valor de R$ 1.500,00 
(mil e quinhentos reais). 

 
ART. 2º - DA COMISSÃO CURADORES DOS VÍDEOS DE INSCRIÇÃO 

 

1. Será composta por uma banca de jurados indicados pela SECULT(Secretaria de Cultura e Turismo) 
com qualificação em música, comunicação/produção e  Coordenação de atividades culturais em 
nosso municipo. 

 
ART. 3º - DA INSCRIÇÃO 

 
1. Período de inscrição de 03 a 14 de maio de 2021 pelo site da Prefeitura municipal de Jaguarão 
(link) preenchendo um formulário com anexo do video até as 23:59 do dia 14 de maio de 2021. 
 
2. As avaliações e seleções dos vídeos enviados pelos inscritos serão realizadas nos dias de 16 e 
17 de maio de 2021. 
3. No dia 18 de maio de 2021 serão divulgados no site ( https://www.jaguarao.rs.gov.br/) nas redes 
sociais da Secult atraves do facebook (https://www.facebook.com/culturaeturismojaguarao), o dia da 
eliminatória com os nomes dos 30 candidatos a serem apresentados para os jurados. 
 

ART. 4º - DO CRONOGRAMA 
 

1. Após o resultado das audições, selecionado os 30 candidatos inscritos através de seus vídeos. Estes 
passarão para a 2ª eliminatória. 

1ª fase eliminatória - Semana do dia 16 de Maio de 2021; 

E o Resultado  da primeira eliminatória no dia 18 de Maio de 2021 atraves do site 

(https://www.jaguarao.rs.gov.br), (https://www.facebook.com/culturaeturismojaguarao); 

https://www.jaguarao.rs.gov.br/


 

 

2ª fase eliminatória – no do dia 23 de Maio de 2021, presencial dos 30 classificados no local e horário 
indicado pela organização do evento.  

 

1ª fase classificatoria  da semi-final– no dia 06 de junho de 2021. Presencial local e horário indicado pela 
organização do evento. Com resultado dos classificados para a grande final, onde será aberta a votação 
para o público. 

1. Grande Final – no dia 12 de Junho de 2021 serão realizados ensaios com a Banda Base para a live 

de encerramento do projeto,  

2. No dia 15 de  junho de 2021, será realizado uma live de encerramento deste evento onde terá 

apresentação dos 05 (cinco) candidatos e de artistas locais; onde será conhecido o grande ganhador. 

Horario e local indicado pela organização do evento. 

3. As Propostas de datas citadas acima podem sofrer alterações. 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  
 
 

eu      , 

nacionalidade  , estado , civil  , 

portador da Cédula de identidade RG nº   , inscrito no CPF/MF sob 

nº residente na Av./Rua       

  , nº , Jaguarão, RS. 
 

Neste ato, e para todos os fins de direito, autorizo o uso da minha imagem e voz para fins de 

divulgação e publicidade do trabalho artístico-cultural, em caráter definitivo e gratuito, 

constante em fotos e filmagens. 

As imagens e voz poderão ser exibidas: parcial ou total, em apresentações nos projetos e 

Mostras, assim como as disponibilizadas por minha pessoa, também fazendo-se constar os 

devidos creditos a organização do evento. 

Por esta ser a expressão da minha vontade autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser 

reclamado a título de direitos conexos à minha imagem e/ou das obras musicais devidamente 

inscritas e disponibilizadas para participação no PROJETO CANTA JAGUARÃO SHOW DE 

CALOUROS 2021 ou a qualquer outro, e assino a presente autorização. 

 
 

Jaguarão, dia de de 2021 



 

 

 
 
 

Assinatura 

________________________ 
 


