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ERRATA - PUBLICAÇÃO 

Regulamento FESTIVAL DE ARTE E CULTURA ESTUDANTIL 2022 

A Secretaria Municipal de Cultura vem através deste, retificar a informação 

publicada por meio do Memorando 040/2022 - SMC no Diário Oficial nº 092/2022 do dia 

10/05/2022. Segue o que deve constar: 

Onde se lê: "Art. 4° - Parágrafo único. A categoria "Mostra" será exclusiva para grupos do Ensino 

Fundamental I; e a categoria "Competição" será exclusiva para grupos de Ensino Fundamental II, 

Ensino Médio e Universitário" 

Leia-se: "Art. 4° - Parágrafo único. A categoria "Mostra" será exclusiva para grupos do Ensino 

Fundamental I (incluíndo as classes especiais); e a categoria "Competição" será exclusiva para 

grupos de Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Universitário." 

Onde se lê: "Art 5° - e) Desenho - Competição;" 

Leia-se: "Art 5° - e) Desenho - Mostra e Competição;" 

Onde se lê: "Art. 13° Poderão se inscrever na modalidade "Música" artistas solos, duplas, corais e 

grupos do Ensino Fundamental I, Fundamental II, Médio e Universitário, observando o disposto no 

Art. 4°." 

Leia-se: "Art. 13° Poderão se inscrever na modalidade "Música" artistas solos, duplas, corais e 

grupos do Ensino Fundamental I (incluindo as classes especiais), Fundamental II, Médio e 

Universitário, observando o disposto no Art. 4°." 

Onde se lê: "Art. 17º As premiações da modalidade "Música" serão as seguintes: 
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I. Categoria "Mostra": medalha de participação para todos os inscritos;" 

Leia-se: "Art. 17° As premiações da modalidade "Música" serão as seguintes: 

I. Categoria "Mostra": certificado de participação para todos os inscritos e suas respectivas 
escolas;" 

Onde se lê: "Art. 22° Poderão se inscrever na modalidade "Dança" artistas solos, duplas e grupos 

do Ensino Fundamental I, Fundamental II, Médio e Universitário, observando o disposto no Art. 

4º." 

Leia-se: "Art. 22° Poderão se inscrever na modalidade "Dança" artistas solos, duplas e grupos do 

Ensino Fundamental I (incluíndo as classes especiais), Fundamental II, Médio e Universitário, 

observando o disposto no Art. 4°." 

Onde se lê: "Art. 25° As premiações da modalidade "Dança" serão as seguintes: 

I. Categoria "Mostra" : medalha de participação para todos os inscritos;" 

Leia-se: "Art. 25° As premiações da modalidade "Dança" serão as seguintes: 

I. Categoria "Mostra": certificado de participação para todos os inscritos e suas respectivas 

escolas;" 

Onde se lê: "Art. 26° - Parágrafo único. A modalidade "Desenho" integrará a categoria mostra do 

Ensino Fundamental I." 

Leia-se: "Art. 26° - Parágrafo único. A modalidade "Desenho" integrará a categoria mostra do 

Ensino Fundamental I (incluíndo as classes especiais)." 

Onde se lê: "Art. 28º A competição nestas modalidades se dará em três etapas: Classificatória, 
Eliminatória e Final:" 

Leia-se: "Art. 28º A competição nessas modalidades se dará em três etapas: Classificatória, 
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Onde se lê: "Art. 38º Os figurinos, quando usados com short, collant, saia, vestido, meia rastão ou 

qualquer outro tipo de roupa que venha a expor de forma indevida o estudante deverá acompanhar o 

uso de meia calça da cor da pele ou de cor de preferência. Figurinos como top e semelhantes serão 

proibidos. Candidatos que não cumprirem esta determinação serão desclassificados e impedidos de 

realizar a apresentação." 

Leia-se: "Art. 38º Os figurinos, quando usados com short, collant, saia, vestido, meia arrastão ou 

qualquer outro tipo de roupa que venha a expor de forma indevida o estudante, deverão ter como 

complemento o uso de meia calça da cor de preferência do inscrito. Figurinos como top e 

semelhantes serão proibidos. Candidatos que não cumprirem esta determinação serão 

desclassificados e impedidos de realizar a apresentação." 
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