
Este palco é o seu lugar!

muitas vozes,
mas um só

Bem-vindo
O Festival Internacional de Coral de Curitiba - Cantoritiba -  em

sua quinta edição, reunirá grupos de canto coral da América
Latina e outras regiões do mundo. Com shows competitivos

e não competitivos, com prêmios em dinheiro e avaliação
técnica de jurados experientes.

edital 2018



REALIZAÇÃO

PROJETO REALIZADO COM O APOIO DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À CULTURA
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

HOSPEDAGEM OFICIAL
TRANSPORTE

ÁEREO OFICIAL APOIO PROMOÇÃO
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A empresa HPimentel Comunicação Corporativa, Marketing e Cultura, denominada como 
“Organizadora”, com sede na Rua Airton Plaisant, 319 – Bairro Santa Quitéria, Curitiba/PR, aqui 

representado por seu presidente o Sr. Hélcio Pimentel, torna público a realização do processo 
seletivo dos coros interessados em participar da 5ª edição do Festival Internacional de Corais de 

Curitiba, o “CANTORITIBA”, conforme normas e condições estabelecidas neste documento.

1. REGULAMENTO
1.1. O processo de validação das inscrições, bem como de seleção dos grupos será regido pelas normas estabelecidas neste edital e poderá 
em qualquer momento ser auditado pela curadoria do Festival.

1.2. O “CANTORITIBA” será realizado de 01 a 04 de Novembro de 2018 na cidade de Curitiba/ PR, em locais a serem divulgados através da 
programação o�cial, e irá compreender Mostras Competitivas, Mostra Não Competitivas com Avaliação e Palcos abertos. 

1.3. Os grupos serão classi�cados por estilo musical, tipo de coro e nível de experiência, conforme descrito abaixo:

1.4. As apresentações deverão ser compostas obrigatoriamente por três (3) músicas. Para coros participantes da Mostra Competitiva uma 
das três músicas deverá ser a obra de confronto fornecida pelo Festival. A apresentação deve ter duração máxima de 20 minutos. Ao 
exceder o tempo máximo o coro será penalizado com 5 pontos a cada minuto adicional.

1.5. A “obra de confronto” é uma peça musical única que deverá ser interpretada por todos os grupos da Mostra Competitiva, a título de 
confronto entre os participantes do mesmo estilo musical e nível de experiência. A obra de confronto será divulgada - a todos os grupos 
regularmente inscritos - no dia 03 de setembro.

O coro terá liberdade para declarar o seu nível de experiência na �cha de inscrição, entretanto, o mesmo será validado pela 
Curadoria do Festival levando em conta a análise das partituras encaminhadas. 

Erudito e/ou Sacro

Estilo Musical

Popular e/ou 
Popular Performático/Cênico

Feminino

Tipo do coro

Infantojuvenil

Masculino

Melhor idade

Misto

Iniciante
Muitos trechos em uníssono, linhas melódicas simples,
harmonia simples, acompanhamento simples, ritmo 
simples, poucas dinâmicas, melodia acompanhada. Técnica
vocal quase inexiste e o coro é totalmente dependente.

Modulações, ritmos mais complicados, homofonia, mudanças
de compassos, unidades de tempos, compassos compostos, 
apresenta uso de dinâmicas, texturas e timbres com menos 
propriedade que do PE I. Técnica vocal mediana e segura.

Níveis de experiência

Avançado



Caso seja necessário para performance do coro algum elemento extra como tablado para sapateado, informar aos 
organizadores do festival, com antecedência de dez (10) dias ao início o�cial do evento, para que avaliem a possibilidade 
técnica.

É proibido o uso de produtos químicos, efeitos de pirotecnia ou outros elementos que exponham o público a qualquer tipo de 
risco ou exijam limpeza posterior do palco. No caso de não cumprimento desta clausula o grupo será punido com a perda de 
10 pontos.
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1.6. Os coros selecionados deverão comparecer aos locais designados para apresentação com 
antecedência mínima de trinta (30) minutos do horário �xado para o seu início. E é de sua 
responsabilidade exclusiva a identi�cação correta do local de realização dos concertos e o 
comparecimento no horário pré-determinado.

1.7. Cada grupo poderá se inscrever em apenas um estilo musical, e em apenas um tipo de coro.

1.8. Con�ra o calendário de apresentações: 

01/NOV

Locais de apresentação

QUINTA-FEIRA
02/NOV
SEXTA-FEIRA

03/NOV
SÁBADO

04/NOV
DOMINGO

20h - ABERTURA
Cerimônia de abertura com
apresentação especial e boas
vindas aos participantes 

Teatro Positivo Pequeno Auditório
Os locais �cam dentro do campus da Universidade Positivo, localizado na R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Curitiba - PR, 81280-330

Teatro Positivo Grande Auditório

16h - Mostra não competitiva
Erudito e/ou Sacra Iniciante
e Avançado 

09h às 14h  - Palcos aberto
São apresentações com entrada franca realizadas em espaços abertos ao público com o objetivo de formação de plateia e �ns
sociais. Os locais serão informados previamente através da programação o�cial. 

Cada coro participante deverá apresentar repertório composto de no mínimo 2 obras e no máximo 4, respeitando o tempo máximo de 20 minutos, 
em espaço indicado pelo Festival durante os dias do evento, intitulados Palco Aberto. As apresentações em Palco Aberto serão agendadas para 
acontecer em horários que não prejudiquem as mostras principais e nem a Noite de Premiação. O grupo que não comparecer em sua 
apresentação em Palco aberto será penalizado com a perda de 10 pontos.

16h - Mostra não competitiva
Popular e/ou Popular Performático/
Cênico Categorias Iniciante 
e Avançado 

20h - Mostra competitiva
Erudito e/ou Sacra Iniciante
e Avançado 

20h - Mostra competitiva
Popular e/ou Popular Performático/
Cênico Categorias Iniciante
e Avançado

19h - Noite de premiação
Os vencedores serão anunciados 
durante este evento. O 1º lugar de cada 
categoria da Mostra Competitiva terá 
direito de apresentar uma música 
livre de seu repertório.



Mostra competitiva

Mostra não competitiva

R$ 12,00 por componente

R$ 10,00 por componente

R$ 20,00 por componente

R$ 15,00 por componente

R$ 25,00 por componente

R$ 20,00 por componente

A curadoria do Festival validará se a obra enviada corresponde ao estilo de música indicado na inscrição. Caso haja 
divergências a Organizadora entrará em contato com o grupo para alteração da obra ou do estilo de música.

a) O boleto será encaminhado por e-mail após o grupo enviar a �cha de inscrição.
b) Cada Coro Receberá uma quantidade de pulseiras do evento de acordo com a quantidade de componentes informada na �cha de 
inscrição, acrescida de uma pulseira dourada destinada ao Maestro / Regente
c) A pulseira do Componente dará direito; entrada franca no dia de sua apresentação; entrada franca na noite de premiação; direito a 
meia entrada para as demais apresentações do Festival;
d) Pulseira Dourada destinada ao maestro/Regente dará acesso à todas as apresentações do festival;
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2. INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser realizadas de 01 de Março de 2018 até 30 de Agosto de 2018, através da 
�cha de inscrição disponível no site www.cantoritiba.com.br. As inscrições feitas após essa data 
não serão consideradas.

2.1. FICHA DE INSCRIÇÃO

O Coro candidato deverá obrigatoriamente informar na �cha de inscrição: 

2.2. TAXA DE INSCRIÇÃO

A con�rmação de participação do coro no Festival só ocorrerá após o pagamento da taxa de participação. O pagamento deve ser realizado 
através de boleto bancário conforme valores e datas abaixo:

NOME DO CORO FOTO DO CORO RELEASE DO GRUPO

ESTILO MUSICAL

PARTITURAS EM PDF DAS MÚSICAS QUE PRETENDE EXECUTAR

TIPO DE CORO NÍVEL DE EXPERIÊNCIA

NOME DO REGÊNTE E/OU LÍDER E-MAIL DO REGENTE E/OU LÍDER FONE DO REGENTE E/OU LÍDER

NÚMERO DE COMPONENTES (CORISTAS + MÚSICOS + MAESTRO)

LINK PARA VÍDEO COM APRESENTAÇÃO OU ENSAIO RECENTE* 

LOTE 1
Inscrições feitas até 30/04/2018

LOTE 2
Inscrições Feitas de 01/05/2018 
até 30/06/2018

LOTE 3
inscrições feitas de 01/07/2018 
até 30/08/2018
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2.3. INSCRIÇÃO SOCIAL

A título de incentivo social através do canto coral, o Cantoritiba irá oferecer condições 
diferenciadas para inscrição de grupos que comprovadamente não tiverem condições �nanceiras 
para participar. Para ser elegível a esta modalidade o grupo deve atender os requisitos abaixo:

a) O coro deve estar associado a uma organização não governamental formal e regularizada, com mais de 3 anos de criação;

b) A organização não governamental associada ao grupo deve atuar em regiões carentes apoiando temas ligados a educação, proteção da 
infância e adolescência, contra violência a mulher ou recuperação de dependentes químicos.

c) O coro deverá seguir as mesmas regras de inscrição dos demais, indicadas neste documento. Adicionalmente deverá apontar a categoria 
“inscrição social” e preencher os campos especí�cos justi�cando a solicitação.

d) O grupo necessariamente precisa ter um maestro responsável e se enquadrar em uma das categorias indicadas pelo festival.

e) A cada edição o festival selecionara, por ordem de inscrição – desde que atendam todos os critérios -, até 3 grupos. Os grupos 
selecionados terão isenção total do valor de inscrição e condição especial de hospedagem. 

2.4. HOSPEDAGEM

A�m de proporcionar melhores tarifários para os coros vindos de cidades distantes de Curitiba, a hospedagem do grupo 
obrigatoriamente deverá ser adquirida junto a agência o�cial do evento. Serão disponibilizados pacotes econômicos, midscale e 
upscale em hotéis com negociação e valores exclusivos para os participantes do Festival, �cando a cargo do grupo escolher a opção mais 
adequada a sua expectativa. Veri�car disponibilidade de cada categoria. A tarifa se estenderá para acompanhantes não coristas. Os 
pacotes, valores, condições de pagamento e dados de contato da agência o�cial serão disponibilizados no site do festival.

O CANTORITIBA não se responsabiliza por hospedagem, alimentação ou transporte dos grupos selecionados.

4000 1100 - CAPITAIS   |   0800 704 3311 - DEMAIS REGIÕES    |   CANTORITIBA.COM.BR

Segunda a sexta, das 08h às 19h/ Sábado, das 08h às 12h.



I. No Prêmio Diamante os estilos de Música competem entre si, dentro de cada nível e havendo empate na pontuação o prêmio será 
dividido entre os vencedores. II. O(s) Coro (s) vencedor(es) que atingir(em) pontuação que dá direito ao Prêmio Diamante, �ca(m) na 
obrigação de entregar à organização do Festival, Nota Fiscal ou Recibo de RPA em nome do Regente ou Representante do Grupo, no valor 
do Prêmio, para efeito de emissão do pagamento, que deverá ser feito até o dia 10 de Dezembro de 2018. 
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3. PRÊMIOS

Ficam estabelecidos os seguintes prêmios para cada uma das Categorias:

2.1. MOSTRA COMPETITIVA

a) PRÊMIO POR ESTILO DE MÚSICA
Os três (3) primeiros colocados de cada estilo serão premiados:

b) PRÊMIO POR TIPO DE CORO
Os primeiros colocados de cada “Tipo de coro” serão premiados:
Troféu Melhor Coral, Certi�cado Melhor Coral

c) PRÊMIO DIAMANTE
Premiação em dinheiro para o vencedor com maior 
pontuação de cada Nível, desde que a pontuação 
atingida seja superior a 90 pontos.

1º LUGAR

Erudito e/ou Sacro

Estilo Musical

Popular e/ou 
Popular Performático/Cênico

Feminino

Tipo do coro

Infantojuvenil Masculino Melhor idade Misto

Prêmio

Nota de corte

R$ 4.000,00 R$ 6.000,00

90 90

INICIANTE AVANÇADO

Notas de corte
de acordo com nível:

Iniciante

Avançado

70

80

1º LUGAR

50

70

2º LUGAR

30

60

3º LUGAR
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2.2. MOSTRA NÃO COMPETITIVA
Os coros participantes desta Mostra, não competem com outros Coros, porém serão avaliados 
conforme sua pontuação e terão direito a certi�cados Ouro, Prata, Bronze ou de pariticipação.

4. COMISSÃO DE JULGAMENTO

A Comissão de Julgamento será composta por personalidades musicais com notória 
experiência e conhecimento da interpretação da música coral, cujos nomes serão 
divulgados um mês antes de se iniciar o Festival.

4.1. A Comissão de Julgamento avaliará a habilidade e conhecimento musical dos 
coros candidatos por meio da avaliação de sua performance, segundo os critérios ao 
lado.

4.2. Cada membro da comissão pontuará até 100 pontos pela atuação global de cada 
coro. 

4.3. A classi�cação e pontuações obtidas serão enviadas a todos os participantes. De 
igual forma, um Certi�cado de participação e um parecer técnico validado pela 
presidente da Comissão de Julgamento, contendo orientações e recomendações para 
melhorias no desempenho artístico de cada coral.

INICIANTE 70 a 100 50 a 69 30 a 49 Até 29

AVANÇADO80 a 100 70 a 79 60 a 69 Até 59

Ressonância/Apoio 10

Vogais/Consoantes 10

Uniformização Vocal 10

Entonação 10

Pulso/Ritmo 10

Equilíbrio 10

Interpretação/Estilo 10

Fraseado/Dinâmicas 10

Comunicação/cena/coreogra�a 10

Escolha de Repertório/Apresentação 10

100

QUESITO   |  PONTOS

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Ao aceitar participar do CANTORITIBA, o Coral e seus integrantes autorizam a organização do evento o uso de imagem, áudio e vídeo 
de todas as apresentações para �ns de divulgação do Festival. Os coros não poderão exigir por isto direitos de interpretação ou de imagem.

5.2. A Organização esclarecerá qualquer dúvida quanto ao regulamento, e reserva-se o direito de modi�car as regras sem aviso prévio.

5.3.  A inscrição no Festival implica a aceitação plena das normas estabelecidas neste regulamento e o descumprimento poderá implicar 
em penalidades. 
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5.4. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, as provas e/ou a seleção do candidato, desde que veri�cada falsidade nas 
declarações e/ou irregularidade nas provas e/ou nos documentos apresentados.

5.5.  O Teatro Positivo Grande Auditório Localiza-se a Rua Prof Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido – Curitiba Pr. 
Capacidade 2.400 Lugares.

5.6. O Teatro Positivo Pequeno Auditório Localiza-se a Rua Prof Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido – Curitiba Pr. 
Capacidade 714 Lugares.

5.7. Os Valores dos Ingressos para as apresentações do Festival serão de R$ 15,00 Inteira – R$ 7,50 Meia Entrada, acrescidos da taxa de 
administração da empresa de bilhetagem.

muitas vozes,
mas um só

www.cantoritiba.com.br  |  fb.com/cantoritiba  |  contato@cantoritiba.com.br  |  +55 (41) 3209-3074 


