
                          

REGULAMENTO CONCURSO DE QUADRILHAS 

 
 

CAPÍTULO I – DAS INSCRIÇÕES 

 Art. 01 – As mesmas serão gratuitas e o prazo estabelecido para as inscrições dos grupos 

participantes no Concurso de Quadrilhas será do dia 10/05 até o dia 10/06/2022, devendo ser 

realizadas através do link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUtaVy_St1nRfAYiFbI3FsLNWtr77xDwlolxaOIQni

v-kyJg/viewform 

 

CAPÍTULO II – FAIXAS ETÁRIAS E DATAS DO CONCURSO  

Art. 01 – O Concurso será realizado na Praça Flórida sempre às 19h30min, distribuídos nos dias 

24, 25 e 26/06/2022 de acordo com o número de inscritos. As inscrições podem ser divididas 

da seguinte maneira; 

– Quadrilha Tradicional e Estilizada Infantil (até 12 anos )  

– Quadrilha Tradicional Jovens e Estilizada Mista (faixa etária livre )  

 

CAPÍTULO III – DA APRESENTAÇÃO  

Art. 01 – É de responsabilidade das Quadrilhas Juninas a entrega de pen-drive contendo a 

música a ser utilizada durante a apresentação, com uma hora de antecedência.  

Art. 02 – A ordem de apresentação das Quadrilhas Juninas no Concurso será definida pela 

comissão organizadora do evento.  

Art. 03 – Cada apresentação terá direito de no mínimo 5 minutos e máximo de 10 minutos de 

duração. Se a mesma ultrapassar esse tempo, perderá o direito de ser julgada, sendo 

desclassificada do concurso.  

Art. 04 - A quantidade mínima de participantes de cada grupo deverá ser de 12 pessoas e não 

tendo limite para o máximo. 

 

CAPÍTULO IV – DOS QUESITOS  

Art. 01 – No Julgamento dos candidatos, os jurados deverão observar os seguintes quesitos:  

I – Figurino  

Deve estar adequado à festa junina e de acordo com estilo, enredo e criação da Quadrilha. 

Deve-se levar em consideração a originalidade e a criatividade dos materiais utilizados na 

conecção do vestuário, deve-se também perceber e valorizar a harmonia das cores e o 

conjunto destas, sempre atentando para a temática abordada pela Quadrilha Junina se for o 

caso, respeitando as diversidades regionais.  

II – Animação/Expressão 

Demonstração de um estado de alegria , de vivacidade, entusiasmo. Deve-se perceber a 

exaltação prazerosa, o entusiasmo que se desenvolve durante a apresentação através do 

repertório, da simpatia e expressão corporal e facial dos participantes.     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUtaVy_St1nRfAYiFbI3FsLNWtr77xDwlolxaOIQniv-kyJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUtaVy_St1nRfAYiFbI3FsLNWtr77xDwlolxaOIQniv-kyJg/viewform


III – Coreografia e Harmonia 

Dança coletiva dos pares da Quadrilha Junina ou individual da Quadrilha estilizada. Serão 

consideradas as diversidades das coreografias, vertentes usadas e a uniformidade do grupo. 

Em harmonia será observada a organização coreográfica , evolução dos passos, conjunto e 

desenvolvimento do tema proposto. 

IV - Originalidade 

Nesse quesito será avaliado todo o processo de pesquisa e criação coreográfica bem como a 

escolha do tema a ser elaborado e seguido tendo como principal foco a criatividade como um 

todo.  

 

CAPÍTULO V – DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTOS 

Art. 01 – Cada um dos jurados receberá uma pasta contendo uma planilha com os nomes dos 

grupos concorrentes, devendo atribuir em campo específico, nota de 05 (cinco) a 10 (dez), 

admitindo notas fracionadas, para quesitos acima descritos. 

 

CAPÍTULO VI - PREMIAÇÃO  

Art. 01 – Serão premiadas as 03(três) melhores Quadrilhas de cada categoria e modalidade 

conforme segue abaixo:  

– 1º (primeiro) lugar: os concorrentes que obtiverem a média de 9,0 (nove) a 10 (dez) 

observando, que a premiação é feita em ordem decrescente e que em caso de empate (dentro 

da categoria) serão classificados pelos décimos na  

ordem de maior a menor nota recebida; 

II – 2º (segundo) lugar: os concorrentes que obtiverem a média de 8,0 (oito) a 8,9 (oito inteiros 

e nove décimos) observando, que a premiação é feita em ordem decrescente e que em caso 

de empate (dentro da categoria) serão 

classificados pelos décimos na ordem de maior a menor nota recebida; 

III– 3º (terceiro) lugar: os concorrentes que obtiverem a média de 7,0 (sete)a 7,9 (sete inteiros 

e nove décimos) observando, que a premiação é feita em ordem decrescente e que em caso 

de empate (dentro da categoria) serão 

classificados pelos décimos na ordem de maior a menor nota recebida; 

 

1º Lugar – Troféu + Certificado  

2º Lugar – Troféu + Certificado  

3º Lugar – Troféu + Certificado  

 

*Todas as Quadrilhas participantes receberão certificado de participação.      


