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O ENCANTA 2019 – FESTIVAL DE CORAIS DO BRASIL, será realizado no período de 14 
a 17 de novembro de 2019 e será aberto oficialmente no dia 14 de novembro de 2018 
às 20:00 horas, no AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO localizado na cidade de CAMPOS 
DO JORDÃO/SP com a presença dos Corais e Grupos Vocais participantes, autoridades, 
convidados e público em geral. 
 
CAPÍTULO 1º - DO OBJETIVO 

 
Artigo 1º - O Principal objetivo do Festival é oferecer aos Corais e Grupos Vocais a 
oportunidade de se apresentar em um local de grande excelência e proporcionar o 
intercâmbio e a integração cultural entre os participantes, através de diversas 
atividades culturais, recreativas e turísticas. 
 
CAPÍTULO 2º - DAS SEDES OPERACIONAIS 

 
Artigo 2º - A Sede operacional do ENCANTA 2019 funcionará até o dia 11 de novembro 
de 2019 na sede da RANKING AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., localizada na 
Rua Dr. Guilherme Bannitz, 146 - Conjunto 101 – Itaim Bibi - CEP 04532-060 - São 
Paulo/SP, Telefone (11) 3849-8722, e-mail oficial: encanta@rankingtur.com.br  
 
Artigo 3º - A partir do dia 12 de novembro de 2019 a sede operacional do ENCANTA 
2019 será transferida para a secretaria do evento localizada no DAN INN PREMIUM 
HOTEL, na cidade de Campos do Jordão/SP. 
 
CAPÍTULO 3º - DAS INSCRIÇÕES 

 
Artigo 4o - Para efeito de inscrição no ENCANTA 2019 os interessados deverão 
preencher a ficha de inscrição online diretamente no site oficial do evento 
www.encanta.com.br ou imprimi-la, preenche-la e enviar para o e-mail 
encanta@rankingtur.com.br  
 
Artigo 5º - O período para as inscrições dos corais e grupos vocais, doravante 
denominado GRUPO(S) será até o dia 06 de setembro de 2019, ou até se esgotarem 
as vagas disponíveis. 
 
Artigo 6o – Os GRUPOS só terão a sua vaga confirmada no ENCANTA 2019, quando do 
encaminhamento para a COORDENAÇÃO GERAL DO FESTIVAL, doravante 
denominada COORDENAÇÃO dos seguintes documentos: 
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 Ficha de inscrição devidamente preenchida, conforme previsto no Artigo 4º; 

 Comprovante de pagamento da Inscrição do Festival ou do pacote turístico 
oficial com Inscrição inclusa; 

 Fotos do grupo para divulgação; 

 Vídeo recente com uma amostra do trabalho do Coral. 
 
Parágrafo Primeiro – O valor da inscrição será de R$ 132,00 por participante, até o dia 
31 de julho de 2019, ou R$ 158,00 por participante a partir do dia 01 de agosto de 
2019, ou a aquisição de um pacote oficial do Festival onde a inscrição já está inclusa; 
 
Parágrafo Segundo – Os responsáveis pelos GRUPOS deverão enviar até o dia 20 de 
setembro de 2019, lista (Disponível no site) de todos os participantes e 
acompanhantes escritos; 
 
Parágrafo Terceiro  – A inscrição do Festival, poderá ser feita individual ou através de 
um pacote turístico, e dará os seguintes direitos aos participantes: a) Participação em 
todas as atividades Culturais, Recreativas e Esportivas do Festival (Concertos Oficial, 
Apresentações Extras, Palestras, Workshops, Happy Hours, etc.); b) Ingressos para 
todos os Concertos Oficiais; Certificado de Participação; c) Camiseta Oficial do Encanta; 
d) Entrada para o Encerramento do Festival; e) Programa Oficial do Festival; f) 
Descontos em Bares, Restaurantes, Lojas, Produtos Oficiais, etc. e g) Crachá ou Pulseira 
de identificação 
 
Paragrafo Quarto – Os Corais Inscritos, cedem de forma gratuita ao ENCANTA 2019, o 
uso da imagem do seu Coral em todo território nacional e no exterior, em todas as 
suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: a) outdoor; b) busdoor;  c) 
folhetos em geral (encartes, mala direta, catalogo, etc.); d) folder de apresentação; e) 
anúncios em revistas e jornais em geral; f) homepage; g) cartazes; h) back-light; i) mídia 
eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para radio, entre outros). 
 
Paragrafo Quinto – No momento da chegada a cidade de Campos do Jordão/SP, o 
GRUPO deverá dirigir-se até a Secretaria do Festival, localizado no DAN INN 
PREMIUM HOTEL para providenciar o seu credenciamento e: 

a) Retirar a Programação Oficial e 

b) Retirar os Kits de cada participante. 
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Artigo 7o - O repertório constante na ficha de inscrição poderá ser alterado até o dia 
20 de setembro de 2019, desde que devidamente comunicado a COORDENAÇÃO, por 
correio eletrônico no endereço oficial (encanta@rankingtur.com.br). 
 
Parágrafo único – Os GRUPOS que não respeitarem, no dia da sua apresentação oficial 
o seu repertório, estarão sujeitos a sanções impostas pela COORDENAÇÃO, como a 
exclusão do restante das atividades do ENCANTA 2019. 
 
Artigo 8º - Poderão participar do ENCANTA 2019, Corais e Grupos Vocais, nacionais e 
internacionais de todas as categorias. 
 
CAPÍTULO 4o – ENSAIOS E PASSAGEM DE PALCO 

 
Artigo 09o – Cada GRUPO poderá realizar 1 (um) Ensaio, e 1 (uma) Passagem de Palco 
(Auditório Cláudio Santoro); 
 
Artigo 10o - Os ensaios dos GRUPOS, ocorrerão em lugares e horários a serem 
determinados pela COORDENAÇÃO, que será posteriormente divulgada; 
 
Parágrafo único - Não serão permitidos quaisquer ensaios fora dos horários previstos 
divulgados pela COORDENAÇÃO. 
 
Artigo 11º - Os GRUPOS que não se apresentarem no horário estipulado para o ensaio, 
perderam a vez, ficando a critério da COORDENAÇÃO o agendamento de um outro 
horário para ensaio. 
 
Artigo 12o - Cada GRUPO deverá chegar ao local de ensaio com antecedência de no 
mínimo 40 (quarenta) minutos. 
  
Artigo 13o - Para o ensaio cada grupo participante terá no máximo 30 minutos. 
 
Artigo 14o – A Passagem de Palco, ocorrerá no dia do Concerto Oficial de cada 
GRUPO, em horário a ser CONFIRMADO pela coordenação, e terá duração máxima de 
15 minutos por GRUPO; 
 
Artigo 15o – Os Ensaios serão abertos ao público em geral, e poderão fazer parte de 
Ativações entre os Colaboradores, apoiadores e patrocinadores. 
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REGULAMENTO  

4 

 
CAPÍTULO 5º - DOS CONCERTOS OFICIAIS E APRESENTAÇÕES EXTRAS: 

 
Artigo 16o – Cada GRUPO inscrito se apresentará em uma oportunidade no 
AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO no dia e hora designado a critério da COORDENAÇÃO, 
evento denominado CONCERTO OFICIAL. 
 
Parágrafo Primeiro – Cada GRUPO se apresentará em pelo menos uma oportunidade 
em uma apresentação extraoficial, no dia, hora e local designado pela 
COORDENAÇÃO.  
 
Paragrafo Segundo – Todo o custo de deslocamento, alojamento e refeições, bem 
como quaisquer outras despesas para esta apresentação, serão de responsabilidade 
do grupo. 
 
Artigo 17o - As músicas apresentadas nos Concertos Oficiais serão de livre escolha do 
GRUPO, e a apresentação não poderá ultrapassar 20 (vinte) minutos de apresentação, 
incluindo os espaços entre uma música e outra 
 
Parágrafo Primeiro - Cada GRUPO terá 2 minutos antes de cada apresentação e 2 
minutos depois para entrada, montagem, desmontagem e saída do palco. 
 
Artigo 18o – Cada GRUPO terá à disposição um piano de cauda; 
 
Artigo 19o - Nas apresentações serão permitidos o uso de elementos cênicos simples, 
bem como instrumentos musicais de fácil remoção, ficando estes a cargo do GRUPO 
participante. 
 
Artigo 20o - A iluminação e os equipamentos de som serão os iguais para todos os 
GRUPOS participantes. 
 
Artigo 21º - Nas apresentações extraoficiais, cada GRUPO terá 20 minutos para a sua 
apresentação, e o repertório não precisará ser o mesmo do Concerto Oficial, mas a 
última música de sua apresentação deverá ser uma peça natalina. 
 
Artigo 22o - Os GRUPOS deverão chegar no local da apresentação, impreterivelmente 
com 40 minutos de antecedência, do início de cada sessão. 
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Parágrafo único - Cada GRUPO deverá ter um Coordenador que será o responsável 
pela: 

a) Organização da entrada e saída de cena de cada grupo de acordo com o 
planejamento da COORDENAÇÃO; 

b) Obedecer aos critérios estipulados pela COORDENAÇÃO; 
c) Retirar junto à Coordenação, o boletim informativo das apresentações do dia 

seguinte e representar o grupo nos Eventos Oficiais; 
 
Artigo 23º - Os GRUPOS deverão comparecer no Concerto Oficial e apresentação 
Extraoficiais do ENCANTA 2019 devidamente uniformizados. 
 
Artigo 24o - É proibida qualquer apresentação de GRUPOS inscritos no ENCANTA 2019, 
sem autorização da COORDENAÇÃO, mesmo que seja para público reservado. 
 
Artigo 25o – A COORDENAÇÃO reserva-se no direito de aditar e complementar o 
presente regulamento. 
 
Artigo 26o – Os casos omissos e não previstos neste regulamento, serão dirimidos pela 
COORDENAÇÃO. 
 
CAPÍTULO 6º - DO ENCERRAMENTO 

 
Artigo 27º - O encerramento do ENCANTA 2019 acontecerá no dia 17 de novembro de 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ MIGUEL CECCHINATO DE SOUZA 
Coordenador Operacional – zemiguel@rankingtur.com.br 
 
LUCIA FIDALDO 
Coordenadora Artística – encanta@rankingtur.com.br  
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