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REGULAMENTO SHOWCOC 

Regulamento para participação do “SHOWCOC” realizado pelo Conectado COC Mogi Mirim. 

1. Para fins de interpretação deste regulamento, entende-se por "participante(s)" todos os 

inscritos no “SHOWCOC”. Os Participantes poderão ser: Alunos, Pais, Professores e 

Funcionários do Conectado COC Mogi Mirim e concorrentes citados no artigo 4. 

2. A atividade tem como objetivo revelar e incentivar talentos das mais diversas áreas como: 

música,dança, interpretação cênica, apresentações artísticas ou curiosas das mais variadas, e 

promover integração entre os alunos, pais, professores, funcionários e amigos do Colégio 

Conectado COC de todo o ensino infantil, fundamental e médio, além de despertar os alunos 

para a prática da autonomia e valorização de suas capacidades artísticas, através da 

competição entre os participantes inscritos. 

3. Serão aceitas inscrições de grupos musicais de no máximo 8 integrantes podendo atingir 

diversas áreas como: Música, dança, artes cênicas, apresentações artísticas ou curiosas assim 

como de participantes que queiram apresentar-se individualmente, podendo cada inscrito 

participar em uma ou mais modalidades. 

4. Fica desde já estabelecido que pelo menos 1(UM) dos participantes de cada grupo deverá 

estar regularmente matriculado, ser responsável por aluno ou ser funcionário registrado no 

Colégio Conectado COC Mogi Mirim. 

5. O evento será realizado nas dependências do Colégio Conectado COC de Mogi Mirim. 

Data: 21 de Outubro de 2017 

Apresentações das 18:30h às 23h 

Inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet até o dia 16 de setembro às 12h. 

6. Para a efetivação da inscrição no “Show COC”, os participantes deverão aceitar e cumprir as 

regras do presente regulamento, bem como de outros instrumentos que se fizerem 

necessários à participação no mesmo, e realizar todos os procedimentos indicados. 

7. Somente será recebido o material para a inscrição dos participantes, no período 

oportunamente informado através do site: www.cocmogi.com.br 

8. Os Participantes concordam que o processo poderá ser composto por mais de uma etapa do 

“SHOWCOC” e, a dinâmica será oportunamente informada aos mesmos pela comissão 

organizadora, segundo seu exclusivo critério, com o que desde já concordam inteiramente. 

9. Os participantes concordam que as datas, horários e locais designados para a realização do 

evento serão designados por exclusivo critério da comissão organizadora, podendo estes ser 

alterados a qualquer tempo, se necessário. 

10. Os participantes serão avaliados por uma banca de jurados composta por professores e 

membros da coordenação/direção, previamente convidados pela comissão organizadora. As 

decisões desta banca julgadora serão soberanas. 
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11. Fica vetada a apresentação de músicas ou textos com letras ditas de “baixo calão” ou 

atitudes e/ou coreografias consideradas impróprias pela comissão organizadora e júri, 

podendo o participante ou grupo ser desclassificado sem chance a outra apresentação ou 

mudança da apresentação em cima da hora. 

12. Será desclassificado o participante ou grupo que, por qualquer motivo, atrasar sua 

apresentação ou ultrapassar o tempo máximo de 8 minutos da mesma. 

13. Os participantes de qualquer uma das linguagens artísticas receberão certificado de 

participação. Os vencedores receberão além do certificado de participação, um troféu que será 

ofertado ao primeiro lugar. 

14. Os participantes garantem que as informações prestadas neste regulamento, no 

questionário e demais documentos referentes à sua inscrição, possuem total veracidade, 

assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas. Fica claro e ajustado que, na hipótese de 

ser percebida alguma falsidade em quaisquer das declarações dadas pelos participantes, ou 

caso essas sejam consideradas incompleto-inconclusivas, a comissão organizadora poderá 

indeferir a mesma. 

15. Este regulamento e todas as condições nele inseridas, poderão ser alteradas pela comissão 

organizadora, tantas vezes quantas necessárias, garantindo a sua divulgação de forma eficaz, a 

critério das necessidades da escola e do calendário escolar. 

16. As dúvidas, bem como os casos omissos e não previstos neste regulamento, deverão ser 

sanadas e resolvidas até o dia final da ficha de inscrição pelo participante à comissão 

organizadora. Declara o participante estar ciente e de acordo com as regras e determinações 

do presente regulamento, nada tendo a opor com relação ao mesmo. 

SELEÇÃO 

17. Caso haja necessidade de pré-seleção uma Comissão nomeada pela Organização do Show 

COC e fará a seleção dos participantes 

O local e o horário serão informados até o dia 17 de setembro. 

18. Os classificados serão informados ao fim da apresentação. 

ENSAIOS 

19. Os concorrentes deverão participar dos ensaios gerais que serão informados 

antecipadamente pela equipe organizadora para acertos de sonorização, mixagem e 

iluminação. 

20. O não comparecimento nos dias do ensaio isenta a Comissão Organizadora de qualquer 

tipo de acerto ou exigência conforme sonorização ou iluminação, ficando por conta e risco do 

participante. 

 

 



 

3 

RECURSOS TÉCNICOS 

21. A organização do festival colocará à disposição dos candidatos uma bateria sem pratos e 1 

cubo para guitarra,  1 cubo para baixo.  

22. Em nenhuma hipótese será permitida a adição de participantes na sua apresentação se não 

tiver sido indicado na ficha de inscrição. 

23. Nenhum candidato poderá exigir instrumentistas, equipamentos ou recursos técnicos além 

dos oferecidos pelo festival ou combinados anteriormente. Caso seja do interesse do 

candidato, o mesmo poderá providenciar desde que se responsabilize integralmente por eles 

(sem ônus para o festival) e comunique previamente a sua intenção na ficha de inscrição. 

APRESENTAÇÃO 

24. A ordem de apresentação será feita através de sorteio.  

25. É obrigação de cada candidato comparecer ao local do festival com antecedência de no 

mínimo, 30 minutos e nos bastidores, pelo menos 15 minutos antes de sua apresentação.  

26. O concorrente que for chamado ao palco e não se apresentar será desclassificado e sem 

possibilidade de recurso. 

27. Cada Grupo ou Participante terá um tempo máximo de 8 minutos para se apresentar. O 

tempo pode variar de acordo com a quantidade de participantes inscritos. 

28. Cada candidato deverá estar acompanhado de sua torcida. Quanto mais pessoas o 

candidato trouxer, melhor será sua possibilidade de alcançar boas pontuações em sua 

apresentação, visto que a interação com o público será quesito de avaliação dos jurados. 

TORCIDA 

29. A torcida é a cereja do evento! Portanto essas também serão julgadas, avaliando o número 

de torcedores, a animação, os adereços (Faixas, cartazes, balões e etc.) e o comportamento 

dos torcedores. 

COMISSÃO JULGADORA 

30.  A comissão julgadora será composta de quatro (4) integrantes, dentre músicos, 

produtores culturais e pessoas ligada à arte e cultura em geral, e um supervisor de mesa, que 

somará as pontuações de cada candidato. 

31. O jurado terá uma planilha onde marcará as notas de 5 a 10 variando de meio em meio 

ponto. A comissão organizadora fará a soma e posteriormente declarar as colocações e 

resoluções. 

32. A comissão julgadora levará em conta os seguintes aspectos: Criatividade, interpretação de 

palco, interação com o público, Originalidade. 

33. A decisão da Comissão Julgadora será soberana, não cabendo qualquer tipo de recurso 

contra o resultado do julgamento. 
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PREMIAÇÃO 

34. Será o seguinte prêmio: Troféu de 1ºlugar. 

PENALIDADES 

35. Caso haja falta de conduta dos candidatos, integrantes de torcidas ou responsáveis pelo 

candidato durante o evento, o participante poderá ser penalizado na perda de 3 (três) pontos 

por cada infração. A conduta estará sempre sendo observada pela equipe de apoio do evento 

36. Caso o participante exceda o limite máximo de apresentação estabelecido de 8 minutos, 

sofrerá penalização no momento da apuração dos pontos de 2 (DOIS) pontos por minuto de 

atraso.Passando ao 3º minuto de atraso o som e a iluminação serão desligados. 

TERMOS DE ACEITE DE COMPROMISSO 

37. O simples ato da inscrição do concorrente importa, para todos os efeitos, em termo de 

autorização na gravação, publicação da voz, bem como repassar, automaticamente, todos os 

direitos de imagem do evento aos organizadores do SHOWCOC. 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

38.  A organização do Festival se exime de todos os ônus ou encargos do candidato durante a 

sua participação no festival. 

39. A comissão organizadora reserva o direito de, a qualquer tempo, excluir do Festival o 

candidato que não cumprir as disposições do presente regulamento, bem como contrariar as 

normas e a organização do SHOWCOC. 

40. Os casos omissos serão decididos pela comissão organizadora do SHOWCOC, não cabendo 

recursos contra a decisão. 

41. Para maiores informações, entrar em contato com a organização do evento 

tata@cocmogi.com.br 

42. Este regulamento bem como a ficha de inscrição e todas as informações sobre o evento 

estarão disponíveis para consulta e impressão no site www.cocmogi.com.br 

 


