
 

 
 
 

 
 
 

REGULAMENTO DO I CIRCUITO VIRTUAL DE DESTAQUES JUNINO 
DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ 

 
Esse regulamento tem como finalidade estipular as regras gerais para a participação do 
I CIRCUITO JUNINO VIRTUAL DE DESTAQUES DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ realizado 
pela Prefeitura Municipal de Quixelô, através da Secretaria da Cultura, Turismo, 
Desporto e Juventude.   
Devido à situação que o país se encontra onde todas as manifestações culturais estão 
suspensas até o fim de 2021, é necessário buscar alternativas que visem valorizar e 
preservar a memória e as tradições do nosso povo. Com a impossibilidade de 
realizações das festas juninas e a adesão em massa de diversos grupos juninos do 
Estado do Ceará em realizar os festejos juninos em casa, surgiu a necessidade da 
Prefeitura Municipal de Quixelô, através Secretaria da Cultura, Turismo, Desporto e 
Juventude, de expressar e fomentar ações que venha fazer fruir, incentivar e promover 
de forma virtual a cultura junina, através dos grupos que fazem o Movimento Junino 
do Interior do Estado  do Estado do Ceará, no período de pandemia do COVID-
19.Portanto, em meio a todas as adversidades, é criado o  I CIRCUITO VIRTUAL DE 
DESTAQUES JUNINO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, o evento pioneiro de destaques 
juninos virtual na REGIÃO CENTRO SUL DO CEARA. 
 
DA REALIZAÇÃO 
O DO I CIRCUITO VIRTUAL DE DESTAQUES JUNINO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ é um 
concurso virtual que será realizado nos dias 26, 27,28 de Junho de 2021, nas Redes 
Sociais e/ou Plataformas Virtuais da Prefeitura Municipal de Quixelô, através da  
Secretaria da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude, com o intuito de possibilitar ao 
Movimento Junino do município de Quixelô e  Macro Região Centro Sul - Cariri  uma 
ação de fomento, de fruição, de promoção, de entretenimento e de valorização da 
cultura junina durante o período de isolamento social da pandemia da COVID-19. 
 
 
DA PARTICIPAÇÃO 
Alunos (a) da rede municipal de educação regularmente matriculado (a)s.  
Todo e qualquer grupo junino do Interior do Estado do  Ceara na categoria adulto, 
poderão participar do referido concurso, uma vez que, a pandemia causada pelo 
COVID-19, impossibilitou a continuação de todos os grupos para o ano de 2021.  
A participação será mediante o envio de um vídeo dos destaques (Casal de Noivos e 
Rainha Adulta) pelo responsável do grupo e/ou um representante legal do grupo, de 
no máximo 3 minutos, e que mostre preferencialmente o destaque executando sua 
coreografia. O vídeo deve ser inédito e com uma boa iluminação para que o mesmo 
não fique com imagens escuras. Deve ser gravado na horizontal. 
 
O vídeo não pode ter aglomeração de pessoas. 



 

Deve conter todas as normas da vigilância sanitária para preservação das vidas contra 
a corona vírus. 
 
 
A qualidade dos vídeos e produção são de total responsabilidade dos candidatos. 
 
DA INSCRIÇÃO 
O período de inscrição será do dia 18 a 22 de Junho de 2021. Para realizar a inscrição o 
candidato e/ou responsável do grupo deverá entrar em contato através dos seguintes 
meios de comunicação: E-mail: culturadequixelo@gmail.com; e ou através dos 
WhatsApp: (88) 98150-1519, para adquirir o link do formulário com todas as 
informações necessárias para que o(s) Destaque(s) Junino(s) de seu grupo possa 
participar do I CIRCUITO JUNINO ONLINE DE DESTAQUE DE QUIXELÔ. 
 
Só serão avaliados e exibidos os vídeos que chegarem até a data definida pra entrega, 
que será no dia 22  de junho até as 17h. 
Os vídeos deverão ser enviados com os seguintes dados:  
 
1. Com o(s) nome(s) do(s) Destaque(s); 
2. Localidade/ Cidade; 
3. Categoria;  
4. Nome do Grupo Junino que representa; 
 
DA COMISSÃO AVALIADORA / JULGADORA 
A Comissão Julgadora será composta de 3 Avaliadores/Jurados que tenha realizas do 
curso para jurado de quadrilha junino, realizado pela SE CULT/CE e ou federações do 
Movimento do Estado do Ceara. (FEJUC, MOJUNI, FEQUAJUCE E UNIÃO JUNINA).   
A votação será utilizada a seguinte metodologia. Será enviado para cada jurados os 
vídeos dos candidatos de acordo com a Categoria. Os vídeos serão disponibilizados nas 
Redes Sociais (Instagram e Facebook) da Prefeitura Municipal de Quixelô para 
apreciação do público durante três (3) dias, e no dia programado, será realizado uma 
LIVE com a Comissão de Avaliadores/Jurados Juninos da MOJUNI, onde os respectivos 
jurados darão as suas notas e justificativas ao vivo.  
Obs. 1: A metodologia para a utilização das curtidas será da seguinte forma: A cada 
300 curtidas de cada candidato(os), contabilizará um (1) décimo no total geral dos 
pontos. 
DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E PONTUAÇÃO 
Por se tratar de um concurso virtual com material (vídeo) de pouco tempo de exibição, 
cada jurado atribuirá uma nota única para os quesitos proposto na planilha, sendo a 
nota mínima 8,0 e a máxima 10,0. Ressalta-se que as notas poderão ser fracionadas. 
Ex. 8,0 – 8,1- 8,8 – 9,0 – 9,2 – 10,0. 
Cada nota atribuída, será o resumo de tudo que o jurado puder observar no vídeo:  
 
Critérios Individuais dos Destaques Juninos: 
 
DISPUTA MUNICIPAL DÓI CIRCUITO JUNINO ONLINE DE DESTAQUE DE QUIXELO 

1. CASAL JUNINO  
ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL 



 

 
 
 
 
 

• Desenvoltura;  
• Cadência junina (Harmonia, Evolução e Animação); 
• Animação; 
• Figurino; 
• Produção do vídeo. 

DISPUTA REGIONAL DOI CIRCUITO JUNINO ONLINE DE DESTAQUE DE QUIXELO 
 

1. Casal dos Noivos Adulto:  
• Desenvoltura;  
• Cadência junina (Harmonia, Evolução e Animação); 
• Animação; 
• Figurino; 
• Produção do vídeo. 

 
2. Rainha:  

• Figurino  
• Simpatia  
• Animação  
• Desenvoltura  
• Produção do vídeo  

Será computado para o resultado final, todas as notas, sem descartes, exceto em caso 
de empate na nota final. No caso de empate, será excluída a menor nota de cada 
Destaque empatado e será declarado vencedor o destaque que na soma das notas 
restantes obtiver a maior pontuação. Mesmo com o descarte da menor nota, se 
persistir o empate a nota maior também será excluída e será declarado vencedor o 
destaque que na soma das notas restantes obtiver a maior pontuação. Ainda assim, 
persistindo o empate, serão declarados(s) campeão(ões) ambos os destaques e cada 
um receberá a colocação e a premiação devida.  
O total mínimo que um destaque receberá será de 40 pontos, e no máximo de 50 
pontos. 
As curtidas serão contabilizadas pelo quantitativo, isto é, a cada trezentas (300) 
curtidas vale um (1) décimo de ponto. Este um (1) décimo de ponto é somado no total 
geral da soma de todos os jurados. O período de avaliação/julgamento dos vídeos pela 
comissão avaliadora, será durante os três dias que os vídeos estiverem publicados nas 
Redes Sociais e Plataformas Digitais da Prefeitura Municipal de Quixelô. Serão 
contabilizadas soma das curtidas obtidas pelos destaques no Facebook e Instagram 
 
DA PREMIAÇÃO 

A premiação do I CIRCUITO VIRTUAL DE DESTAQUES JUNINO 
DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ. 
 



 

 
 
 
 
 será da seguinte forma: 
Casal Junino  EDUCAÇÃO INFANTIL 
1° Lugar: R$ 150,00 
2° Lugar: R$ 100,00 
3° Lugar: R$ 50,00 

Casal Junino do Ensino Fundamental  

1° Lugar: R$ 200,00 
2° Lugar: R$ 150,00 
3° Lugar: R$ 50,00 
Casal de Noivos:  
1° Lugar: R$ 500,00 
2° Lugar: R$ 200,00  
3° Lugar: R$ 100,00 
 
Rainha Adulta:  
1° Lugar: R$ 500,00 
2° Lugar: R$ 200,00  
3° Lugar: R$ 100,00 
 
Num total de R$ 1.900,00 em premiação. 
 
DAS EXIBIÇÕES DOS VÍDEOS DOS DESTAQUES 
Os vídeos serão exibidos nas Redes Sociais da Prefeitura Municipal de Quixelô 
(Instagram e Facebook), a partir do dia  26 de junho de 2021. 
Todos os participantes do I CIRCUITO JUNINO ONLINE DE DESTAQUE DE QUIXELO 
assinarão um termo de autorização do uso da imagem pela Prefeitura Municipal de 
QUIXELÔ, a realizadora do evento.  
 
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
A divulgação do resultado geral de I CIRCUITO JUNINO ONLINE DE DESTAQUE 
QUIXELÔ, será após a Comissão de Avaliadores/Jurados Juninos darem as suas notas e 
justificativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Para os efeitos deste regulamento, consideram-se as seguintes definições: 
I - Coreografia: A coreografia é o conjunto de movimentos seqüenciados de uma 
dança, neste caso, seguindo uma trilha musical; 
II - Evolução: Sucessão de movimentos concatenados e harmônicos, em que cada um 
está condicionado pelo(s) anterior (es), que podem se apresentar a cada momento 
mais complexos ou mais pronunciados ao longo do desenvolvimento; 
III - Harmonia: Disposição e combinação bem ordenadas entre as partes de um todo. 
(É importante que durante o desenvolvimento da coreografia se perceba como vai se 
relacionando pouco a pouco cada movimento e passos escolhidos numa ação 
combinada com a trilha musical relacionada à tradição junina); 
IV – Animação: Movimento entusiasmado, alegre, vivaz, despertando a empolgação a 
participação do público. Entrega de corpo e alma em uma atividade com o objetivo de 
demonstrar o espírito da animação, durante todo o desenvolvimento da apresentação; 
V - Figurino: Conjunto de vestuário e acessórios, resultado da pesquisa e criatividade, 
correspondente ao tema abordado, obrigatoriamente ligado a cultura junina; 
VI - Desenvoltura: É a representação desenvolvida com desembaraço, de forma 
desinibida e espontânea; 
VII – Cadência Junina: É a junção de três subquesitos  
 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Todos os critérios não previstos neste Regulamento e/ou casos omissos deverão ser 
decididos pela Equipe realizadora do evento, respeitando-se o que estabelece o 
referido Regulamento. 
 
Ao participarem do concurso, todos estarão aceitando as condições previstas neste 
regulamento. 
 
Este Regulamento entra em vigor nesta data. 
 

 
QUIXELÔ, 08 DE JUNHO DE 2021. 

 
 
 
 

Ailton Fernandes da Silva 
Secretário da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude Quixelô – CE  

 
 
 


