ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES

REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS
DO MUNICIPIO DE TERESINA.
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES – FMC, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o Decreto Municipal nº 798, de 04 de abril de 1986, que aprovou
o Estatuto da FMC, em parceria com as instituições SESC – Administração Regional no Estado do Piauí e
Coordenadoria de Programas, PREX/UFPI torna pública a abertura das inscrições do ENCONTRO DE
CORAIS no município de Teresina, mediante as normas estabelecidas a seguir:
1. DOS OBJETIVOS
1.1. O Encontro de Corais em Teresina tem por objetivos:
• Reunir coros, com o fim de estimular, desenvolver e aprimorar a prática do canto coral em
Teresina, Estado do Piauí e no Nordeste do Brasil;
• Conscientizar a comunidade sobre a importância social, educativa e cultural do canto coral;
• Incentivar a criação de novos coros;
• Difundir o trabalho dos coros.
1.2. O encontro não tem caráter competitivo, constituindo-se apenas em uma mostra musical, um
instrumento de intercâmbio e um momento de congraçamento entre os diversos grupos
participantes.
1.3. Poderão participar do Encontro, coros mistos, masculinos, femininos e infantis.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições, gratuitas, estarão abertas no período de 14 a 21 de agosto de 2018, deverão ser
realizadas pelo e-mail institucional do SESC: encontrodecorais@pi.sesc.com.br e/ou
documentação do produtor ou proponente, poderão ser também endereçada para Rua Heitor
Castelo Branco, 2700, CEP 64.001-560, Teresina-PI, até a data limite da inscrição.
2.2.- Os corais interessados deverão enviar as suas propostas de apresentações, para o e-mail
indicado no item 2.1, contendo:
•
•
•
•
•
•

Ficha de inscrição (Anexo I deste Regulamento);
Breve histórico e fotos do coro;
Breve currículo e foto do regente;
Cópias das partituras das obras a serem executadas, conforme item 3.4 e 3.5 deste
Regulamento, constando os nomes dos respectivos autores;
Clipagem com registro de mídia de apresentações do Coral (atualizada);
Cópia da seguinte documentação do representante ou produtor do Coral: CPF, RG,
PIS/PASEP, ou NIT, dados da Conta Corrente no Banco do Brasil (agência, número da
conta corrente) e Comprovante de residência.
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2.3. A documentação solicitada no item 2.2 deverá ser enviada, de preferência, no formato PDF.
3. SISTEMÁTICA
3.1. O Encontro será realizado nos dias 27 e 28 de setembro de 2018, no Teatro 4 de Setembro, em
Teresina/PI, com a participação de até 10 (dez) Corais locais e 05 (cinco) Corais oriundos de
outras cidades/regiões do país.
3.2. As apresentações dos corais serão iniciadas às 19h, sendo que os mesmos deverão estar presentes
no local com antecedência de 01 (uma) hora da sua apresentação estipulada na programação
oficial.
3.3. Os Coros apresentar-se-ão na noite fixada pela Coordenação do Evento que procurará atender,
dentro do possível, as preferências manifestadas, por escrito, na ocasião da inscrição.
3.4. O repertório será constituído de quatro números, dos quais um terá que ser obrigatoriamente
apresentado a capella e os demais de livre escolha do regente.
3.5. Cada grupo deverá inscrever outras duas apresentações, com o intuito de evitar a coincidência de
repertório, quando da montagem da programação.
3.6. Cada Coral poderá permanecer no palco por no máximo 20 minutos;
3.7. Não haverá troca de horário das apresentações dos Corais, pois os mesmos já estarão cientes do
horário e calendário das apresentações.
3.8. A organização se resguarda ao direito de convidar Coros em caráter especial com repertorio
especifico.
3.9. A organização providenciará oportunidades de divulgação dos Corais nos meios de comunicação.
4. SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO
4.1. A seleção dos Corais que participarão do Encontro ficará a cargo de uma Comissão composta por
técnicos da FMC, SESC/PI, PREX/UFPI e convidados especializados na área de Canto/Coral.
4.2. Serão considerados como critérios seletivos a afinação do coro, qualidade técnica vocal e
repertório, além da excelência artística do Coral.
4.3.

O resultado dos Corais selecionados será divulgado
www.portalpmt.teresina.pi.gov.br, no dia 23 de agosto de 2018.

no

site

da

PMT,

4.4. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, se houver cancelamento da apresentação, o
responsável pelo Coral, deve informar, por escrito, à coordenação do evento, em até 03 (três)
dias antes da sua realização.
4.5. O pagamento de apresentações artísticas dos Corais será de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada
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Coral selecionado de Teresina e R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Coral selecionado
proveniente de outras cidades/região do país, com os devidos impostos da Prefeitura Municipal
de Teresina a serem descontados. Para dar entrada na solicitação de pagamento, o representante
do Coral deverá apresentar a seguinte documentação no ato da inscrição: cópias dos documentos
(CPF, RG, PIS/PASEP ou NIT, conta corrente no Banco do Brasil, comprovante de residência).
4.5.1. Os corais oriundos de outras cidades/região do país terão alojamento fornecido pela PróReitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Piauí - UFPI.
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A Execução Financeira deste Regulamento será oriunda da Fundação Municipal de Cultura
Monsenhor Chaves – FMC, Ação: 23001.13.392.0020.2.566 – Fonte 01100 – Programa Fazendo
Arte.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
6.1. A inscrição no Encontro de Corais em Teresina implica na aceitação de todos os Termos deste
Regulamento.
6.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do ENCONTRO DE CORAIS.

GABINETE DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES, em 08 de
agosto de 2018.

LUÍS CARLOS MARTINS ALVES
PRESIDENTE DA FMC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES
CNPJ: 10.332.617/0001-68
Rua Félix Pacheco, 1440 – Centro/Sul – Teresina, Piauí – 64001-160
Fones: (86) 3215 7815/3215 7816
www.fcmc.teresina.pi.gov.br

3

