
15º FESC SETREM 2022

REGULAMENTO

Art.1º - O FESTIVAL ESTUDANTIL SETREM DA CANÇÃO – FESC é um evento

artístico organizado e promovido pela SETREM e pelo seu Departamento de

Música.

Art. 2º - São objetivos principais do FESC:

a) Promover a arte e a cultura musical;

b) Promover novos valores artísticos;

c) Oportunizar momentos de lazer e entretenimento, bem como, motivar e

manter o intercâmbio estudantil.

Art. 3º - O 15º FESTIVAL ESTUDANTIL SETREM DA CANÇÃO – FESC

realizar-se-á nas dependências do Ginásio de Esportes do Campus SETREM, no

dia 29 de abril de 2022, a partir das 19h.

Art. 4º - Poderão participar do Festival somente estudantes matriculados, que

estejam frequentando a Educação Básica na SETREM e que tenham participado

da seletiva, que será realizada caso o número de inscrições ultrapasse o limite

previsto em cada categoria.

§ Na seletiva serão selecionados, no máximo, 8 representantes em cada

categoria.

Art. 5º - O Festival será na modalidade de Interpretação e cada candidato só

poderá inscrever-se com uma música. Para ser realizada, cada categoria deverá

ter, no mínimo, 3 inscrições.

Art. 6º - O evento será dividido nas seguintes categorias:

Categoria 1: estudantes do  1º e 2º ano do Ensino Fundamental.

Categoria 2: estudantes do 3º ao 4º ano do Ensino Fundamental.

Categoria 3: estudantes do 5º ano ao 6º ano do Ensino Fundamental.

Categoria 4: estudantes do 7 ao 9º ano do Ensino Fundamental

Categoria 5: estudantes do Ensino Médio.



Art. 7º - Os concorrentes inscritos no FESTIVAL terão a sua disposição um

grupo musical para acompanhamento das músicas.

Art. 8º - As inscrições para o Festival são gratuitas e deverão ser efetuadas até

o dia 8 de abril de 2022. A Ficha de Inscrição deve ser entregue na Coordenação

do Ensino Fundamental Anos Iniciais.

Art. 9º - A premiação será feita aos 3 melhores de cada categoria. Os prêmios

serão: troféu, medalha e brinde surpresa.

Art. 10º - Os jurados serão escolhidos pela Comissão Organizadora e o resultado

final será irrecorrível.

Professora Margarete K. de Almeida                           Professor Ernani Gauger

Coordenadora Ensino Fundamental Anos Iniciais           Coordenador do FESC



15º FESC SETREM 2022

Ficha de Inscrição

Nome do Concorrente: ______________________________________

Turma: _________

Telefone para contato: __________________________

Nome da Música ___________________________________________

Autor: __________________________________________________

Categoria:

(   ) Categoria 1: estudantes do  1º e 2º ano do Ensino Fundamental.

(   ) Categoria 2: estudantes do 3º ao 4º ano do Ensino Fundamental.

(   ) Categoria 3: estudantes do 5º ano ao 6º ano do Ensino Fundamental.

(   ) Categoria 4: estudantes do 7 ao 9º ano do Ensino Fundamental

(   ) Categoria 5: estudantes do Ensino Médio.


