
 

 

 

Mostra Itinerante de Culturas Populares 

Regulamento Apresentação de Grupos de Cultura Popular 

 

Objetivo 

A apresentação de Grupos de Cultura Popular da Mostra Itinerante de Culturas 

Populares tem como objetivos fomentar manifestações das culturas populares 

baianas e difundir as expressões populares para além dos limites de suas 

comunidades de origem.  

Quem pode se candidatar para apresentações? 

A Mostra Itinerante irá receber inscrições de grupos que desenvolvam e contribuam 

para expressões das culturas populares baianas em trabalhos coletivos de música 

e/ou artes cênicas.  

A cultura popular nasce do conhecimento, costumes e tradições de um povo e se 

expressa nos saberes e fazeres dessa comunidade, nas suas práticas e artes 

produzidas.  

A Mostra irá selecionar 09 grupos que irão se apresentar em 03 cidades da Bahia. Os 

grupos devem ter no mínimo 02 anos de existência, mas não precisam ter registros 

oficiais. Será necessário comprovar as apresentações por meio de fotos, vídeos e 

notícias.  

Período 

As apresentações artísticas da Mostra Itinerante de Culturas Populares 

acontecerão entre os meses de março e maio de 2016 na Bahia. As inscrições estarão 

abertas até 15 de fevereiro de 2016. 

Condições para inscrição  

1. Ter notoriedade: ter no mínimo 02 (dois) anos de existência e comprovação de 

apresentações em outros lugares por meio de fotos, vídeos e matérias na 

imprensa; 

 

2. Pode ser um grupo popular e/ou tradicional em seu município de música, 

teatro, dança, folclore, festas; 

3. A inscrição é realizada pela internet (online), através de preenchimento de 

formulário disponível no site da Mostra Itinerante de Culturas Populares. 

Inscrições  

1. Categorias:  

o A: Grupos de até 10 (dez) pessoas;  



 

 

 

o B: Grupos a partir de 11 (onze) pessoas; 

2. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada pelo preenchimento de formulário 

disponível no site da Mostra Itinerante de Culturas Populares em janeiro de 

2016;  

3. A realização da inscrição pelo participante implicará o conhecimento e na 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Regulamento, com 

relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

4. O participante poderá inscrever mais de um grupo, mas, para tanto, deverá 

efetuar uma nova inscrição.  

Seleção de grupos:  

1. A Comissão de Seleção da Mostra Itinerante escolherá no máximo 06 (seis) 

grupos com até 10 (dez) integrantes e 03 (três) grupos com mais de 11 (onze) 

integrantes até 10 de março de 2016. 

 

2. Cada grupo com até 10 (dez) integrantes receberá um cachê de R$1.000,00 

(mil reais), com ajuda de custo para transporte e alimentação. 

3. Cada grupo com mais de 11 (onze) integrantes receberá um cachê de 

R$2.000,00 (dois mil reais), com ajuda de custo para transporte e alimentação. 

Comissão de Seleção 

 

Será formada uma comissão de seleção com especialistas, estudiosos ou profissionais 

que trabalham com culturas populares.  


