
   
 
 

REGULAMENTO ROCK NA PRAÇA 2018 
GUABIRUBA 

 

INSCRIÇÕES: 07 a 23 de Maio de 2018 
 

O Rock na Praça deste ano abrirá novamente seu espaço para outros gêneros 
/ estilos musicais, oportunizando outras bandas de garagem do Município. 
 
1 OBJETIVO 

 

1.1 O Rock na Praça tem como objetivo levar esta cultura para os cidadãos 
Guabirubenses e oportunizar os artistas e bandas locais dentro do nosso 
município. 

1.2 Os selecionados artistas ou grupos / bandas musicais autorais e/ou 
covers se apresentarão no palco do ROCK NA PRAÇA no dia 10 de junho 

de 2018 sendo os horários: 14h 30 às 16h outros gêneros musicais / 
16h em diante bandas de Rock. 

 
 

2 DO FORMATO DOS SHOWS 
 

2.1 As apresentações dos selecionados serão gratuitas, abertas ao público 
em geral e acontecerão em um único dia. 

2.2 O evento contará com um palco que ficará em Frente a Prefeitura 
Municipal de Guabiruba, sito a rua Brusque, 344, Guabiruba-SC. 

2.3 A escolha dos artistas/bandas/grupos e ordem das apresentações será 
feita através da seleção realizada pelos membros do Conselho 
Municipal de Cultura no dia 23/05/2017. 

2.4 As apresentações das bandas se darão da seguinte maneira: 
 
a) Ordem de escolha. 
b) Os shows terão a duração de 25 minutos para cada 

artista/banda/grupos (totalizando em média 6 músicas levando 
em consideração a pausa entre uma e outra)  

 

2.5 Não serão tolerados atrasos, bem como ultrapassar o tempo das 
apresentações. 

 

3 DA HABILITAÇÃO 
 

3.1 As inscrições serão realizadas por pessoa jurídica ou física, banda ou 
integrante que a represente.  

3.2 Os componentes declarados na ficha de inscrição para bandas de Rock 
(anexo 1) e a ficha de inscrição para outros gêneros musicais (anexo 
2) não poderão ser alterados ou inclusos após seleção, sendo 

automaticamente desclassificada a banda em caso de 
descumprimento. 



   
3.3 Serão consideradas bandas do município de Guabiruba, as bandas cuja 

somatória dos integrantes totalize um mínimo de 60% moradores de 
Guabiruba. Todos os integrantes deverão entregar cópia do 
comprovante de residência e RG junto com a inscrição. 

 
 

 

4 DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1 A inscrição deverá ser realizada no período de 07 de MAIO a 23 de 
MAIO de 2017, de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 12h00 e das 
13h30 às 17 horas, na Fundação Cultural de Guabiruba. 

4.2 Serão desconsideradas as inscrições postadas fora do prazo e aquelas 
cujo material estiver incompleto. 

4.3 O candidato deverá entregar em um único envelope, na Fundação 
Cultural de Guabiruba os seguintes documentos: 

 

a) Formulário de Inscrição (Anexo 1 ou Anexo 2) totalmente 
preenchido e assinado pelo, pelo artista ou pelos integrantes 
do grupo; 

b) 01 (um) DVD com áudio ou vídeo de 3 (três) músicas 
interpretadas pelo artista/banda/grupo, podendo ser 

filmagem de apresentação ou ensaio (CD ou pen drive). 
c) Ficha técnica do artista/banda/grupos. (Breve histórico do 

artista/banda/grupo). 
d) Relação das músicas interpretadas pelo artista/banda/grupo 

que irão tocar no dia do evento. 

e) Comprovante de Residência de cada integrante da banda. 
 

 

5 DA SELEÇÃO 
 

5.1 A seleção dos inscritos será avaliada através de uma comissão 
julgadora indicada pelo Conselho Municipal de Cultura de Guabiruba. 

No processo de seleção, a Comissão Julgadora levará em conta o 
número de participantes Guabirubenses e a qualidade artística e 

técnica nas músicas apresentadas no DVD. 

5.2 A Comissão avaliadora deverá garantir a diversidade da programação, 
buscando eleger representantes de vários gêneros e movimentos 

musicais e também buscará o equilíbrio entre artistas emergentes e 
artistas já revelados para o público. 

 

 

6 DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
 

6.1 A lista dos artistas/bandas/grupos selecionados será anunciada                      
através dos meios de comunicação (Facebook, site da Prefeitura) e/ou 
contato pelo telefone de cada responsável pelo artista/banda/grupo no 
dia 24 de maio de 2018. 

 



   
 
 
 

 

7 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

7.1 O Rock na Praça (2018) é uma ação da Prefeitura Municipal de 
Guabiruba e da Fundação Cultural de Guabiruba. 

7.2 A Prefeitura Municipal de Guabiruba e a Fundação Cultural de 
Guabiruba poderão utilizar fichas técnicas, material audiovisual, 

fotografias e áudio dos artistas/bandas/grupos musicais selecionados 
para acervo e divulgação institucional do evento. Tais materiais 
também poderão ser incluídos em catálogos e demais produtos 

resultantes do Evento. Os músicos e grupos musicais selecionados 
permitirão, ainda, que os shows sejam fotografados e/ou gravados em 

áudio e vídeo por pessoas designadas pelas instituições descritas neste 
item e veiculados em rádio, televisão, internet e outras mídias 
impressas, audiovisuais, digitais ou eletrônicas. 

 
 

 
GUABIRUBA, 07 MAIO DE 2018. 
 

 
 

 
 
 

___________________________________ 
JUCILENE REGINA SCHMIDT 

Superintendente da Fundação Cultural 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



   
 

ANEXO I 
ROCK NA PRAÇA 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Data de realização do evento: 10 de junho de 2018 
HORA: INICIO 16H 
 

Espaço disponível para as apresentações: Estrutura de Palco montado em 
frente a Prefeitura Municipal de Guabiruba. 

 
Nome da Banda  

 
 
 
Participantes  
 
 

Função (instrumento, vocal, outros) 

Nome do Responsável  

 
Razão Social 

( )Pessoa Física. N° PIS:___________________ 

CPF:________________RG:_________________ 

( ) Pessoa Jurídica. CNPJ:___________________ 
Endereço Completo 
(Rua,bairro, cidade, 
estado, CEP) 

 

Telefone de Contato  

Email  

Gênero (Pop, metal, 

thrash, outros) 

(  ) Cover 

 

 
 
 
Histórico da Banda 
 

 

 

 

 

 

 
Eu,____________________________________________________________________, 
como representante acima descrito, assumo a responsabilidade pelo grupo e respondo 
pela veracidade das informações acima mencionadas. 
Além disso, me comprometo a apresentar três músicas gravadas pela banda em DVD, CD 
ou pen drive , podendo ser filmagem de apresentação e/ou ensaio, e lista das músicas do 
repertório para 25 minutos de apresentação. 
Guabiruba, ________ de ________ de 2018. 
 
 

 
__________________________________________________ 

Assinatura do representante 
 
 
 
 



   
ANEXO II 

FESTIVAL MÚSICA NA PRAÇA 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Data de realização do evento: 10 de junho de 2018 

HORA: INICIO 14H30 
 
Espaço disponível para as apresentações: Estrutura de Palco montado em 

frente a Prefeitura Municipal de Guabiruba. 
 

Nome da Banda  

 
 
 
Participantes  
 
 

Função (instrumento, vocal, outros) 

Nome do Responsável  

 
Razão Social 

( )Pessoa Física. N° PIS:___________________ 

CPF:________________RG:_________________ 

( ) Pessoa Jurídica. CNPJ:___________________ 
Endereço Completo 
(Rua,bairro, cidade, 
estado, CEP) 

 

Telefone de Contato  

Email  

Gênero (Pop, metal, 

thrash, outros) 

(  ) Cover 

 

 
 
 
Histórico da Banda 
 

 

 

 

 

 

 
Eu,____________________________________________________________________, 
como representante acima descrito, assumo a responsabilidade pelo grupo e respondo 
pela veracidade das informações acima mencionadas. 
Além disso, me comprometo a apresentar três músicas gravadas pela banda em DVD, CD 
ou pen drive, podendo ser filmagem de apresentação e/ou ensaio, e lista das músicas do 
repertório para 25 minutos de apresentação. 
Guabiruba, ________ de ________ de 2018. 
 
 

 
__________________________________________________ 

Assinatura do representante 

 


