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REGULAMENTO 
2º.  CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS ESCOLARES – CIDADE JUNINA 

 

 

1. DA FINALIDADE  

O Concurso de Quadrilhas tem por finalidade valorizar, difundir e incentivar uma das mais populares 

manifestações culturais da época junina - A QUADRILHA.  

 

2. DOS PARTICIPANTES  

2.1. Poderá participar da 2ª. edição do CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS ESCOLARES, alunos  a partir 

de 14 anos de idade, esde que faça suas inscrições de acordo com os itens deste regulamento. Os grupos 

devem ser constituídos no mínimo por 14 pares.  

2.3. As Quadrilhas serão responsáveis pelas músicas durante as apresentações, utilizando-se de Pen Drive 

ou de conjuntos musicais. As Quadrilhas que utilizarem Pen Drive gravado deverá comparecer ao local 

trazendo duas cópias do material a ser executado, com meia hora de antecedência do horário de sua 

apresentação.  

 

Parágrafo único: A quadrilha que optar por conjuntos musicais (música ao vivo) deverá informar aos 

organizadores, 07 (sete) dias antes da sua apresentação, o número de integrantes do conjunto e os 

instrumentos a serem utilizados.  

2.4. O não comparecimento dos representantes das quadrilhas para testar o PENDRIVE conforme 

estabelecido no item anterior, desobriga a Coordenação do Concurso de qualquer falha que venha a ocorrer 

com a execução do material no momento da apresentação.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. As inscrições são gratuitas e limitadas e deverão ser feitas exclusivamente no site: 

www.cidadejunina.com.br, até as 23:59, entre os dias 01  de março a 20 de abril de 2019.  

3.2. Poderá participar do Concurso maiores de 14 anos, devidamente matriculados na instituição de ensino;  

3.3. Os grupos devem ser constituídos no mínimo por 14 pares.  

3.2. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes dados:  

a) Escola, nome completo da quadrilha, data, nome do responsável legal e no mínimo 2(dois) contatos do 

mesmo e a relação de componentes do grupo.  

b) apresentar a relação de componentes do grupo, contendo: NOME, RG, NÚMERO DA MATRICULA 

ESCOLAR e IDADE, declarando ao final do documento que as informações são verdadeiras, devidamente 

assinada pelo Diretor da Escola.  

 

4. DA SELEÇÃO  

4.1. A ordem de apresentação será definida em sorteio, com a presença dos representantes das quadrilhas, 

no dia 9 de maio de 2019, as 15:00, no portal Clubesat (Av. Frei serafim, No. 2425 – Centro). 

EM NENHUMA HIPÓTESE AS QUADRILHAS PODERÃO ALTERAR AS DATAS E OS HORÁRIOS DE 

SUAS APRESENTAÇÕES, DEFINIDOS NO SORTEIO.  

4.3. A seletiva das Quadrilhas Juninas Escolares será realizada no dia 22 de junho, a partir das 19h, na 

Arena Junina.   

4.4. ao Final das apresentações serão selecionadas as 3 (três) Quadrilhas finalistas que atingirem a maior 

pontuação dentre as demais.  

4.5. As pontuações atribuídas às quadrilhas, serão divulgadas ao final das apresentações da seletiva, no 

resultado final do Concurso. Após a divulgação, os representantes das quadrilhas poderão ter acesso às 

mesmas, no site clubenoticias.com. 

 

5. DAS APRESENTAÇÕES  

5.1. As quadrilhas deverão estar no local da concentração, com todos os componentes, 30 (trinta) 

minutos antes do horário pré-estabelecido no sorteio realizado para ordem de apresentação, 

devendo um representante de cada quadrilha se apresentar à produção do Concurso.  

 

http://www.cidadejunina.com.br/
http://www.cidadejunina.com.br/
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5.2. Não será permitida, em hipótese alguma, a utilização pela quadrilha de propagandas políticas 

(partidos, candidatos, etc.), propagandas comerciais e/ou afins, qualquer que seja o seu tipo ou forma,  

escrita ou falada. Caso a Quadrilha tenha alguma dúvida ao disposto neste item, deverá procurar os 

organizadores do evento. A Quadrilha que descumprir esta determinação será automaticamente 

desclassificada.  

 

6. DA COMISSÃO JULGADORA E DO JULGAMENTO  

6.1. A comissão julgadora será composta por 5 (cinco) membros, cuja escolha caberá única e 

exclusivamente à organização do evento.  

6.2. Para apuração do resultado será computado o somatório de todas as notas atribuídas a cada quesito 

em julgamento. Em caso de empate entre 02 (duas) ou mais quadrilhas, o critério de desempate será o da 

maior soma obtida por quesito, obedecendo à seguinte ordem: COREOGRAFIA, FIGURINO, CASAL DE 

NOIVO, MARCADOR E CONJUNTO. Persistindo o empate haverá dois vencedores, e, o prêmio será dividido 

entre os mesmos em partes iguais.  

6.3. De uma Quadrilha Junina para outra, haverá um intervalo de 10 (dez) minutos, ficando o presidente 

da mesa autorizado para dar início à apresentação, assim que completar o tempo do intervalo.  
 

Parágrafo único: Ao ser anunciada pelo locutor do Evento, a Quadrilha terá 01 (um) minuto para iniciar 

a sua apresentação. Se a mesma ultrapassar o tempo determinado, perderá 02 (dois) pontos do somatório 

total.  
 

6.4. Para cada item em julgamento serão atribuídas notas de 05 (cinco) a 10 (dez), podendo haver 

fracionamento da nota. Ex: 5,0, 5,3, 6,0, 6,5 etc.  
 

Parágrafo único: A Quadrilha que deixar de apresentar qualquer um dos itens em julgamento, receberá 

nota 0 (zero) no item faltante.  
 

6.5. Os itens em julgamento são os seguintes:  

a) COREOGRAFIA: Julga-se diversidade das coreografias, graça, leveza, elegância e criatividade dos 

passos.  

b) FIGURINO: Julgam-se a harmonia e o equilíbrio no uso das cores, valorizando-se a criatividade, o 

material utilizado, a confecção e a sintonia com o tema apresentado.  

c) CASAL DE NOIVO: Será observada a animação, a simpatia, a harmonia e o entrosamento do casal ente 

si, com a quadrilha e com o marcador. Será observada também a espontaneidade e a interatividade com 

o público. O Casal de noivos deve estar bem trajado.  

d) MARCADOR: Será julgado pela empolgação, liderança, desenvoltura, criatividade e clareza.  

e) CONJUNTO: Neste item julgam-se animação, organização, evolução dos passos, harmonia, entrada e 

saída do arraial.  

6.6. A decisão da Comissão Julgadora é soberana, não cabendo a nenhum participante contestações verbais 

ou de caráter jurídico.  
 

7. DA PREMIAÇÃO  

7.1. Premiação  

1º LUGAR R$ 3.000,00 + troféu  

2º LUGAR R$ 2.000,00 + troféu  

3º LUGAR R$ 1.000,00 + troféu  

 

Paragráfo Único: A premiação será paga ao representante legal da quadrilha junina vencedora, no prazo 

de até 7(sete) dias úteis, mediante emissão de nota fiscal, em favor de PORTAL CLUBE SAT LTDA CNPJ: 

21.346.529/0001-31, AV. FREI SERAFIM, 2524 – CENTRO, CEP: 64000-020. 

 

7.2. Associação de Apoio Assistencial, Cultural e Educacional Maria do Amparo (AACEMA), 

premiará ao final da competição com troféu, os destaques:  

- Mais belo casal de noivos  

- Melhor Marcador  

- Melhor Destaque  
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7.2. As 03 (três) quadrilhas vencedoras do 2º Concurso de Quadrilhas Juninas Escolares - Cidade Junina, 

receberão ao final, no sábado, dia 22/06/2019, os cheques simbólicos referente às suas premiações.  

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1. Ao fazerem as inscrições, todos os componentes das Quadrilhas estarão, automaticamente, cedendo 

para a CIDADE JUNINA todos os direitos relativos à imagem e som, que poderão ser utilizados, sem que 

seja devida qualquer remuneração aos participantes.  

8.2. A quadrilha ou componente que, de alguma forma, perturbar a ordem dentro ou fora da área da Arena 

Junina ou diante de outra concorrente, será automaticamente desclassificada pela coordenação do evento 

e ainda ficará impossibilitada de participar do Concurso no ano seguinte.  

8.3. É vetada a utilização de fogos de artifícios e similares dentro do arraial, antes, durante, ou após a 

apresentação dos participantes. Será feita exceção ao uso de traques de massa, também conhecidos como 

chumbinho. A quadrilha que descumprir esta determinação será desclassificada.  

8.4. Não será permitida a entrada na Cidade Junina de nenhum material que possa ameaçar a segurança 

física dos participantes do evento. O descumprimento desta determinação também acarretará na 

desclassificação da quadrilha.  

8.5. Não será permitido às quadrilhas qualquer contato com a comissão julgadora antes do resultado oficial 

do julgamento;  

8.6. Para aplicação das penalidades descritas no item acima, considera-se o horário pré-estabelecido no 

Sorteio de Ordem de Apresentação, não cabendo qualquer argumentação contrária.  

8.7. Cada Quadrilha Junina terá o tempo mínimo 20min (vinte minutos) e máximo de 25min(vinte 

e cinco inutos) para a apresentação incluindo o casamento. O grupo perderá um ponto para cada 

minuto menor e/ou maior de sua apresentação.  

8.8. A quadrilha deverá ficar atenta ao tempo de início e fim de sua apresentação, marcados no cronômetro 

instalado na Arena Junina.  

 

Paragrafo único: Cada grupo tem direito de ter um fiscal no início de sua apresentação para acompanhar 

o sinal dado sinalizando o início de sua apresentação e consequentemente, o início da contagem do tempo.  

8.9. Após a liberação da Arena Junina, a quadrilha terá 10 (dez) minutos para produção da sua 

apresentação, incluindo-se nesse tempo, a passagem de som (para quem optou por conjunto musical). 

Findo este prazo, será acesa a luz verde, iniciando-se a contagem do tempo determinado para a 

apresentação da quadrilha.  

8.10. A entrada da produção da quadrilha na Arena Junina só será permitida se a mesma estiver 

devidamente identificada e na quantidade de componentes pré-estabelecida.  

8.11. À coordenação do evento é conferido o direito de alterar ou acrescentar medidas que se fizerem 

necessárias ao bom andamento do Concurso.  

8.12. Os direitos de utilização da imagem dos participantes do Concurso, para fins promocionais, 

jornalísticos e publicitários, serão de uso exclusivo da CIDADE JUNINA, sem que qualquer remuneração 

seja devida à quadrilha ou a terceiros.  

8.13. Haverá para atendimento emergencial aos brincantes um serviço de apoio médico com ambulância 

para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico 

propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra necessidade será efetuado na rede pública 

sob responsabilidade desta. A organização não terá responsabilidade sobre as despesas médicas que o 

brincante venha a ter durante ou após a prova. O brincante, ou seu acompanhante responsável poderá se 

decidir por outro sistema de atendimento médico (remoção da transferência/hospital/serviço de 

emergência e médico entre outros) eximindo a organização de qualquer responsabilidade direta ou indireta 

sobre as consequências desta decisão.  

Ao se inscreverem, todos os participantes aceitarão automaticamente as condições previstas no presente 

regulamento.  

8.14. Ao participarem da 2ª. edição do CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS ESCOLARES, todos os 

participantes estarão aceitando automaticamente as condições previstas no presente regulamento. 
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9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 

 

Teresina(Pi), 01 de março de 2019 

 

 

Christianne Alencar Rebelo 

Associação de Apoio Assistencial, Cultural e Educacional Maria do Amparo (AACEMA) 

Cronograma de Execução  Festival de Quadrilhas Juninas Escolares 

ETAPAS DATA LOCAL 

INSCRIÇÕES ONLINE Ate 20 de abril de 2019 www.cidadejunina.com.br 

ENTREGA DE DOCUMENTOS até 15 de maio de 2019 presencialmente 

SORTEIO ORDEM DE APRESENTAÇÃO 9 de maio de 2019 Portal Clubesat 

APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS 22  de junho de 2019 Arena Junina 

PREMIAÇÃO  02 de julho de 2019 Portal Clubesat 

http://www.cidadejunina.com.br/

