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REGULAMENTO 

 

1. DO CONCURSO 

1.1 - A Prefeitura Municipal de Nísia Floresta, através da Secretária Municipal de Turismo, 

Cultura, Esporte e Lazer, com apoio das demais secretarias municipais e comerciantes 

locais, realizará o Iº FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, no período de 29 e 30 

de Junho a 01 de Julho do corrente ano, no Ginásio Poliesportivo Agripino Marques de 

Carvalho. 

 

2. DAS FINALIDADES 

2.1 - O referido Festival tem como finalidade divulgar a cultura popular expressa em nosso 

município e região, bem como promover a integração entre todas as quadrilhas juninas 

participantes, estabelecendo assim um significativo intercâmbio cultural entre a população, 

turistas e visitantes. 

 

3. DA ORGANIZAÇAO 

3.1 - Poderão participar deste Festival quaisquer quadrilhas juninas estilizadas e tradicionais de 

qualquer cidade do estado. 

 

3.2 - É de competência de cada quadrilha junina garantir seu deslocamento até o local do 

evento, especificado no item 1 deste Regulamento e, consequentemente, o retorno após as 

apresentações. 

 

3.3 - A comissão organizadora disponibilizará o sistema de som durante as apresentações, bem 

como a divulgação do evento e a premiação para as quadrilhas juninas classificadas como 

campeã, vice-campeã, na categoria Estilizada e 1º e 2° lugar na categoria  tradicional 

 

3.4 - Cada quadrilha junina fará a sua apresentação no Ginásio Poliesportivo Agripino 

Marques de Carvalho, mediante determinação da comissão organizadora do evento, conforme 

data e ordem a ser posteriormente definido pela comissão. 

 

3.5 - Cada quadrilha junina terá que entregar à comissão organizadora (pessoa responsável 

junto à mesa de som) seu CD, MD ou PEN DRIVE, correspondente ao seu acompanhamento 

musical (trilha sonora da apresentação). Se a quadrilha junina for utilizar música ao vivo 

(regional), comunicar na ficha de inscrição, bem como se responsabilizar por cabos dos 

instrumentos usados, a comissão organizadora só disponibilizará pelo equipamento de som. 
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4. DA DISCIPLINA 

4.1 - Componente da quadrilha junina (coordenador, dançarino, equipe de apoio, etc.), ou até 

mesmo que esteja acompanhando-a, que apresentar conduta incompatível com a moral do 

evento ou comprometa a idoneidade do mesmo, promover ou participar de algazarras, brigas ou 

bate-bocas, antes, durante ou até depois da sua quadrilha junina, durante a realização deste 

evento, implica na suspensão da quadrilha junina neste Festival durante 02 anos, ou até que seja 

realizado julgamento no ato pratico, pela comissão organizadora. 

 

4.2 - Qualquer agressão física (ou tentativa) proferida por membros da quadrilha junina que 

estiverem participando deste Festival implicará na desclassificação da mesma. Este dispositivo 

também se aplica a qualquer componente da torcida ou acompanhante que estiver usando 

camiseta da referida quadrilha junina. 

 

4.3 - ATENÇÃO! Toda ou qualquer reclamação só deverá ser feita pelo presidente, 

coordenador ou responsável legal pela quadrilha junina, durante ou após a apresentação da 

quadrilha junina. 

 

5. DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO 

5.1 - As inscrições poderão ser realizadas de 01 a 15 de junho do corrente ano, através do 

preenchimento da ficha padronizada (ANEXO) pela Secretaria responsável pelo evento, 

disponibilizadas ja partir do dia 1º de junho. Serão permitidas no máximo 20 inscrições, para 

concorrer ao Festival, obedecendo a ordem de inscrição. 

 

5.2 - A inscrição da quadrilha junina participante do referido Festival, será por meio da doação 

de alimentos não perecíveis por cada componentes inscrito, bem como a equipe de apoio e 

produção da quadrilha junina, juntamente com a ficha de inscrição devidamente preenchida. 

Parágrafo Único:  O montante arrecadado de alimentos será revertidos as entidades 

sociais e filantrópicas existente no município, mediante analise da comissão organizadora, 

sem haver qualquer questionamento sobre a aplicação por parte de qualquer quadrilha 

junina e seus componentes. 

5.3 - As fichas de inscrição deverão ser entregues devidamente preenchidas, em anexo deve ser 

preenchida corretamente uma lista com os nomes de todos os componentes da quadrilha, bem 

como a equipe de apoio, com a assinatura do presidente, coordenador ou responsável legal pela 

quadrilha junina participante, dentro do prazo estabelecido neste regulamento. 
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5.4 - As quadrilhas juninas estilizadas participantes do festival deverão entregar 5 (cinco) cópias dos 

históricos e/ou sinopse de sua apresentação que poderá ser entregue na hora de sua apresentação. 

 

5.5 - Os membros da comissão julgadora deverão estar de posse dos históricos e/ou sinopse, já tendo 

lido antes do início da apresentação. 

 

5.6 - A entidade e/ou grupo junino que deixar de apresentar a sinopse poderá perder até 3 (três) pontos 

do somatório geral. 

 

5.7 - Na divulgação do resultado do festival, se ocorrer o empate entre duas ou mais quadrilhas ou 

destaques, o desempate obedecerá à ordem abaixo:  

 

I. NO QUESITO QUADRILHA: Coreografia; Evolução; Harmonia; Animação; Figurino e 

Casamento; 

II. NO QUESITO MARCADOR: Desenvoltura; Liderança; Animação e Figurino; 
III. NO QUESITO RAINHA: Animação, Desenvoltura e Figurino;  
IV. NO QUESITO CASAL DE NOIVOS: Desenvoltura; Interpretação; Animação e Figurino;  

 

5.8 - As quadrilhas Juninas se apresentarão obedecendo a ordem definida pela organização, 

mediante o seguinte cronograma; 

Dia 30 de Junho (Sexta): quadrilhas estilizadas 

Dia 1 de Julho (Sábado): quadrilhas tradicionais 

 

5.9 - O início das apresentações das quadrilhas juninas será das 19:00. As quadrilhas juninas 

inscritas se apresentarão mediante escolha da ordem de apresentação a ser definida pela 

comissão, sem direito a qualquer reclamação. 

 

5.10 - Fica a critério da Comissão Organizadora, analisar cada ficha de inscrição e determinar o 

horário e colocação de apresentação de cada quadrilha junina, levando em consideração a 

estrutura, previamente identificada na ficha de inscrição. 

Cada quadrilha junina terá o tempo máximo de 25 (vinte e cinco) minutos para sua 

apresentação. 

 

5.11 - Cada quadrilha junina deverá estar pronta para apresentação no Ginásio Poliesportivo 

Agripino Marques de Carvalho, 30 minutos antes do horário determinado no cronograma de 

apresentação definido pela comissão organizadora. 
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5.12 - Caso a quadrilha junina não esteja presente na hora prevista para apresentação, será 

remanejada para último lugar, obedecendo a ordem definida pela comissão. No entanto, haverá 

a perda de 25 (vinte e cinco) ponto na pontuação geral. 

 

5.13 - Caso haja desclassificação ou desistência de qualquer quadrilha junina, o evento será 

adiantado conforme a ordem definida pela comissão, devendo a quadrilha junina posterior se 

apresentar normalmente. 

 

5.14 - Cada quadrilha junina terá o tempo máximo de 15 (quinze) minutos para arrumação dos 

adereços e do regional. 

 

5.15 - Cada quadrilha junina terá o tempo máximo de 10 (dez) minutos para desarrumação dos 

adereços e do regional. 

 

5.16 - A quadrilha junina que irá se apresentar com grupo musical (regional) ao vivo, deverá 

comunicar na ficha de inscrição, a fim de que sejam tomadas as devidas providencias técnicas 

(ajustes de equipamento e som), mais a comissão organizadora, não se responsabilizara por 

conceder cabos de uso individual para cada instrumento usado no regional, isso será de total 

responsabilidade da quadrilha junina e o grupo que irá se apresentar. 

 

5.17 - A quadrilha junina que não se apresentar no local de apresentação, após 03 (três) 

chamadas do locutor, perderá pontos, conforme disposto no item 5.5 

 

Observar a ordem de apresentação estabelecida pela comissão 

 

6 .  DO JULGAMENTO 

 

CATEGORIAS: TRADICIONAL E ESTILIZADA  

 

6.1 - Serão analisados e julgados os seguintes quesitos: 

 

6.2 - TEMPO - O tempo para apresentação de cada entidade ou grupo junino será de 25 

minutos para casamento, evolução da quadrilha; o cronômetro será ativado ao comando do 

locutor oficial do festival, iniciando a apresentação das quadrilhas; e a sua parada ocorrerá por 

ocasião da saída total dos brincantes da arena de apresentações. Este item será avaliado pelo 

presidente da Comissão Julgadora. A nota máxima a ser atribuída ao concorrente não poderá 

ultrapassar os 10 (dez) pontos. Antes de disparar o cronômetro, o Marcador ou Apresentador 

dará autorização ao fiscal de pista, que disparará o cronômetro. 
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6.3 - ORIGINALIDADE – Observa-se nesse item o conceito do novo, do inédito, do singular, 

do que nunca foi experimentado antes, sem descumprir com os ritmos pertinentes às tradições 

juninas. Em todos os casos, o grupo precisa ter algo a dizer, não algo a repetir ou perpetrar o 

mesmo. É preciso ser original na visão, na forma, na técnica, na paróquia ou na influência. 

Obtém a maior nota aquele grupo que apresenta a ousadia de construir algo além da sombra do 

que já foi mostrado. 

 

6.4 - ROTEIRO MUSICAL – Diz respeito a sequencia das músicas empregadas durante a 

apresentação. Os cantos e danças deverão embalar o contexto junino, obedecendo aos ritmos do 

forró, xote, xaxado, galope, arrasta-pé, baião e marchas. Serão observadas, para (efeito do 

julgamento: a) a harmonia entre as músicas, os passos apresentados e a quebra ou passagens 

dos ritmos musicais. A entidade ou grupo junino que se utilizar de ritmos não ligados ou 

voltados para as tradições juninas perderá 10 (Dez) pontos no somatório geral. Este item será 

avaliado pelo membro da comissão julgadora designado para este quesito. A nota máxima a ser 

atribuída ao concorrente não poderá ultrapassar os 10 (dez) pontos. 

 

6.5 - MARCADOR/APRESENTADOR – Refere-se ao elemento (masculino ou feminino) 

que no inicio da apresentação cumprimenta o público e anuncia a entrada dos componentes na 

arena da competição do festival. É o responsável pela coordenação e marcação dos brincantes 

da quadrilha junina; devendo apresentar-se com figurino o mais tradicional possível e dicção de 

fácil compreensão para a plateia e julgadores (sempre atento aos comandos das autênticas 

quadrilhas juninas tradicionais). Para efeito de análise e julgamento será considerada a 

condução da marcação de forma firme, precisa respeitosa, vibrante, alegre, criativa (trejeitos, 

fala e comandos) e evolutiva. Observamos, ainda, que cada quadrilha junina poderá ter somente 

um marcador ou marcadora. É vetado ao apresentador manifestar-se no sentido de tecer elogios 

ou críticas, ou ainda proferir discurso de caráter político e/ou religioso, antes, durante e após 

seu “desempenho”. Este item será avaliado por todos os membros da comissão julgadora. A 

nota máxima a ser atribuída ao concorrente não poderá ultrapassar os 10 (dez) pontos por 

jurados, com soma total de 50 (cinquenta) pontos. 

 

6.6 - EVOLUÇÃO – Constitui-se na sequencia de movimentos cujos passos e gestos 

executados pelos componentes da quadrilha junina obedecem às tradições durante o tempo de 

apresentação. A EVOLUÇÃO deve ser feita de forma coesa, com espaçamento uniforme entre 

seus componentes. Levar-se em conta, para efeitos de analise e julgamento: Uniformidade e 

criatividade dos movimentos; observando-se um numero não inferior a 20 (vinte) passos 

relevantes. Vistos nos festejos das autenticas quadrilhas juninas. Este item será avaliado pelo 
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membro de comissão julgadora para este quesito. A nota máxima a ser atribuída ao concorrente 

não poderá ultrapassar os 10 (dez) pontos. 

 

6.7 - CASAMENTO MATUTO – É o ponto máximo, inicial, com tempo livre (dentro dos 25 

minutos destinados a apresentação) de uma quadrilha junina tradicional. É uma cerimônia 

religiosa projetada dentro dos festejos juninos. Durante a sua realização, serão observadas: O 

respeito aos costumes e rituais dentro das tradições juninas; a seriedade; o respeito ao público; 

e a criatividade. Os marcadores deverão ser claros e diretos, de forma que permita a 

compreensão pelos membros da comissão julgadora. A utilização de palavras de baixo escalão 

e gestos obscenos implicara a DESCLASSIFICAÇÃO da quadrilha junina. Este item será 

avaliado pelo membro da comissão julgadora designado para este quesito. A nota máxima a ser 

atribuída ao concorrente não poderá ultrapassar 10 (dez) ponto. 

 

6.8 - ANIMAÇÃO – Consistem no entusiasmo e alegria demonstrados pelos componentes da 

quadrilha junina durante a apresentação. Essa demonstração de vivacidade é expressa através 

de movimentos feitos em sintonia com as músicas apresentadas e os cantos dos componentes; 

sendo observados: a alegria, a disposição, a empolgação; a espontaneidade e a criatividade do 

grupo. Este item será avaliado pelo membro da comissão julgadora designado para este quesito. 

A nota máxima a ser atribuída ao concorrente não poderá ultrapassar os 10 (dez) pontos. 

 

6.9 - FIGURINO - O figurino deverá estar em conformidade com o tema ou homenagem 

apresentado, será levado em consideração: a beleza, as confecção dos trajes, a harmonia entre 

cores, e sua combinação, com adereços e acessórios. Para efeito de análise e julgamento, serão 

observados: a criatividade, e originalidade e sua sincronia com relação a movimentos 

apresentados. Este item será avaliado pelo membro da comissão julgadora designado para este 

quesito. A nota máxima a ser atribuída ao concorrente não poderá ultrapassar os 10 (dez) 

pontos. 

 

6.10 - HOMENAGEM OU TEMA - Deverá ser desenvolvido de acordo com o histórico e /ou 

sinopse (apresentado, previamente a comissão organizadora). Através dos seguintes itens: 

coreografia, música, dança, figurinos, acessórios e adereços. A quadrilha deve manter as 

tradições culturais juninas, não se esquecendo, dos seus símbolos e folguedos. Este item será 

avaliado pelo membro da comissão julgadora designado para este quesito. A nota máxima a ser 

atribuída ao concorrente não poderá ultrapassar os 10 (dez) pontos. 

 

6.11 - COREOGRAFIA - Se constituem na sequencia de movimentos, cujos passos e gestos 

executados pelos componentes da quadrilha junina obedecendo às tradições, durante o tempo 

de apresentação. A coreografia deve ser feita de forma coesa, com espaçamento uniforme entre 
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seu componente, evitando a queda de adereços e acessórios ou, ainda a presença de espaços 

vazios entre os componentes. Leva-se em conta, para efeito de análise e julgamento: 

uniformidade; elegância; evolução; originalidade e, criatividade dos movimentos. Sendo 

exigido um número não inferior a 10 (dez) passos tradicionais, vistos nos festejos das 

autenticas quadrilhas juninas. Este item será avaliado pelo membro da comissão julgadora 

designado para este quesito. A nota máxima a ser atribuída ao concorrente não poderá 

ultrapassar os 10 (dez) pontos. 

 

6.12 - CASAMENTO ESTILIZADO - Consiste em uma narrativa, ou musicalidade, como 

também podendo ser, uma representação através de uma música encenada, pelo grupo, dando a 

demonstração, do real motivo da dança junina o casamento, de acordo com o tema ou 

homenagem apresentado pelo grupo. Este item será avaliado pelos membros da comissão 

julgadora e a nota atribuída ao concorrente não poderá ultrapassar os 10 (dez) pontos. 

 

6.13 - A Comissão julgadora deste festival será formada por 05 (cinco) membros, devidamente 

escolhido pela comissão organizadora do evento, levando em consideração a notoriedade e 

competência cultural dos mesmos. 

 

6.14 - Cada critério de julgamento descrito no item anterior receberá notas de 05 (cinco) a 10 

(dez) pontos, não podendo serem fracionadas. 

 

6.15 - Em caso de empate, o critério para o desempate será o item de julgamento 

MARCADOR, deste modo, vencerá a quadrilha junina que obtiver a maior nota recebida pela 

comissão julgadora no referido item. 

 

6.16 - Serão classificadas para grande final 02 (duas) quadrilhas juninas de cada categoria 

tendo como resultado final: campeã, vice-campeã, na categoria Estilizada e 1º lugar na 

categoria tradicional.  

 

6.17 - A decisão da comissão julgadora é soberana, não cabendo a nenhum participante 

manifestar contestações verbais de conotação agressiva ou de caráter jurídico. 
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7. DA PREMIAÇAO 

7.1 - Todas as quadrilhas juninas receberão um troféu de participação, mediante a ordem de 

apresentação. As quadrilhas juninas classificadas para final serão premiadas para de acordo 

com os seguintes resultados: 

 

➢ ESTILIZADAS 

➢ 1º Lugar: Troféu de Campeã + R$: 2.000,00 (dois mil reais) 

➢ 2º Lugar: Troféu de Vice-Campeã + R$: 1.000,00 (mil reais) 

 

➢ TRADICIONAIS 

➢ 1º Lugar: Troféu de 1º Lugar + R$: 1.000,00 (mil reais) 

➢ 2º Lugar: Troféu de 2º Lugar + R$: 1500,00 (Quinhentos reais) 

➢  

 

7.2 - As duas quadrilhas juninas classificadas em cada categoria, têm sua vaga assegurada para 

o festival no ano seguinte, mediante sua vontade de participação e devendo, para tal, 

cumprirem os prazos estabelecidos para a inscrição. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

8.1 - As quadrilhas juninas inscritas assumem o compromisso de sua participação no evento, na 

data e horário previamente marcados. Caso contrário, estarão sujeitas as seguintes sanções: 

 

a) O não cumprimento do que reza este regulamento resultará na punição da 

quadrilha junina pelo período de 01 (um) ano. 

 

b) Em caso de força maior, o presidente, coordenador ou responsável legal pela 

quadrilha junina, deverá apresentar uma justificativa da sua ausência, por escrito, 

e encaminhado para comissão organizadora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

após a data da competição. 

 

c) Esta justificativa será analisada e julgada pela comissão organizadora do festival. 

 

8.2 - É vetada a utilização de adereços pontiagudos ou de material cortante que ponha em risco 

a integridade física dos participantes. A desobediência deste item e norma ocasionará a 

desclassificação da quadrilha junina. 
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8.3 - Durante sua apresentação, cada quadrilha junina tem direito a manter uma equipe de apoio 

com no máximo 12 (doze) pessoas, devidamente identificadas no ato da inscrição, na arena 

incluindo fotógrafo e filmador. 

 

8.4 - O item tempo deverá ser respeitado por todas as quadrilhas juninas para que não haja 

transtornos e aborrecimentos umas com as outras, ou mesmo com a comissão organizadora. O 

não cumprimento deste item acarretará punição aquelas que o fizerem. Por exemplo: 

 

➢ Para cada minuto ultrapassado dos 25 (vinte e cinco) minutos previstos, acarretará a 

perda de 05 (cinco) pontos do total da pontuação do item. 

 

8.5 - Não será permitido aos concorrentes qualquer contato com a comissão julgadora, antes, 

durante e após suas apresentações, sem que já tenha sido divulgado o resultado oficial. 

 

8.6 - A Comissão organizadora do evento, junto com a comissão julgadora, resolverá os casos 

omissos neste regulamento. 

 

8.7 - A Comissão organizadora do evento é conferida o direito de alterar ou acrescentar 

medidas que se fizerem necessárias a efetivação do festival. 

 

8.8 - A Comissão organizadora, com o objetivo de manter a qualidade do evento, destacado 

pela sua caracterização artístico-cultural, comunica: 

 

➢ NÃO SERÁ PERMITIDO ÁS QUADRILHAS JUNINAS PARTICIPANTES 

DESTE FESTIVAL UTILIZAR PROPAGANDAS DE CARÁTER POLÍTICO-

PARTIDÁRIO NOS CDS, MD´S E PEN DRIVES, COMO TAMBÉM 

MANIFESTAÇÕES AO VIVO OU NAS CAMISETAS, FIGURINOS E FAIXAS 

DOS DIRIGENTES E EQUIPES DE APOIO, TANTO NAS ARQUIBANCADAS 

QUANTO NAS OUTRAS ÁREAS DAS APRESENTAÇÕES; 

 

➢ Esta recomendação é válida para qualquer quadrilha junina, seja ela visitante ou local, 

no que se refere ás apresentações ao vivo no largo da igreja matriz; 

 

➢ Serão desclassificadas as quadrilhas juninas que não obedecerem ás observações 

acima; 

 

➢ Vale salientar ainda que esta norma dever ser cumprida, não somente por motivos de 

ética e profissionalismo, mais sim em respeito ao público que prestigiará o evento, 
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acreditando no trabalho de produção cultura desenvolvido pelas quadrilhas juninas 

concorrentes. 

 

8.9 - Todos os participantes inscritos no Festival de Quadrilhas Juninas Estilizadas aceitarão 

automaticamente as condições previstas neste regulamento. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

➢  Chegando em Nísia Floresta, no Ginásio Poliesportivo Agripino Marques de 

Carvalho, terá uma entrada do evento (acesso exclusivo para as quadrilhas), 

imediatamente procurando a entrada do ginásio, onde será destinado um espaço para 

confirmação da chegada da sua quadrilha junina, bem com receber da comissão 

organizadora quaisquer informações adicionais. Logo após esse momento aguarda o 

horário da sua apresentação. 

 

➢  O consumo de bebida alcoólica é estritamente proibido, em caso for comprovado o uso 

de bebida alcoólica, a quadrilha junina será submetida a punição que vai de perda de 

pontos ate a desclassificação da mesma, dependendo do caso e da situação ocorrida 

devido o consumo de bebida alcoólica. 

 

Nísia Floresta/RN 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

 

 

 


