
    

REGULAMNETO DO V FESTIVAL DE MÚSICA REGIONAL DA CHAPADA
DIAMANTINA

1. DA REALIZAÇÃO: 

A Secretaria Municipal de Cultura em parceria com Secretaria Municipal de Juventude,
e o Governo da Reconstrução,  promoverá  o V Festival  de Música REGIONAL DA
CHAPADA DIAMANTINA, direcionado a todo Brasil.

2. DO OBJETIVO: 

O V FESTIVAL DE MÚSICA REGIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA tem o
precípuo fim de  valorizar  os  artistas,  os  compositores,  arranjadores  e  intérpretes  da
musica Regional e de raiz de todo nosso nordeste e Brasil, com composições inéditas,
atingindo todos os gêneros e estilos da Música Regional. 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão efetuadas presencialmente e pela internet (email) de 10 de março a
10 de  abril.  O Regulamento  e  a  Ficha  de  Inscrição  se  encontram na  Secretaria  de
Cultura  e  Secretaria  de  Juventude  do  Município,  sito  Av.  ACM,  Centro  Cultural
Consuêdes Benevides.

3.1.  No  ato  da  inscrição,  o  concorrente  deverá  estar  munido  de  documento  de
identificação com foto e Xerox de comprovante de residência. No caso de menores, o
mesmo deve comparecer acompanhado do responsável. 

3.2. No caso das inscrições pela internet o autor deverá enviar a ficha de inscrição, a
letra,  e  a  gravação  da  música  a  ser  apresentada  em  anexo  pelo  email
festivalregional.2017@hotmail.com

3.2. DAS COMPOSIÇÕES E MATERIAL DE INSCRIÇÃO: 

Somente  poderão  participar  composições  inéditas.  Por  inéditas  podemos  configurar
aquelas músicas que não tenham sido gravadas em CDS ou DVDS com fins comercias. 

3.2.1- Cada compositor ou interprete só poderá inscrever uma única música. 

3.2.2- Será automaticamente desclassificada a composição que não se caracterize como
música regional ou cuja letra, melodia ou ambas, caracterize plágio ou paródia. 
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3.2.3- O material enviado não será devolvido sob qualquer hipótese. 

3.3. DA ENTREGA DA COMPOSIÇÃO: 

O prazo de inscrição tem data final em 10 de Abril de 2017 ás 17h00min. Tais inscrições
poderão ser feitas via email, ou encaminhamento em cópias (dez vias), com o nome do
autor e interprete, conforme ficha de inscrição que fará parte integrante deste para todos
os fins de direito,  além da musica gravada em CD, pen drive,  encaminhamento por
outros meios que possam ser reproduzidos de forma audível pela comissão de seleção,
se ultrapassar o numero de 20 músicas inscritas.

Paragrafo Único: Se o número de inscrições ultrapassar, a quantidade de 20 musicas,
serão selecionadas  pela  comissão  nomeada  do Festival  20 (vinte  músicas  que serão
selecionadas em grupos de 10. Sendo que as primeiras dez musicas serão apresentadas
no dia 21.03.2017.

3.4- DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO: 

O simples ato da inscrição do concorrente importa, para todos os efeitos, em termo de
autorização na gravação, publicação e execução da obra musical, bem como repassa,
automaticamente, todos os direitos de uso de imagem do evento aos organizadores do
Festival. 

3.5 - DA ORIGINALIDADE E INEDITISMO: 

Todas as músicas inscritas no V FESTIVAL DE MUSICA REGIONAL DA CHAPADA
DIAMANTINA, ocorrerá a partira das 21 hs do dia 21 e 22 de abril de 2017. 

3.5.1  -  Deverá  ser  mantida  a  originalidade  da  música,  entendendo-se  como  tal  à
inexistência  de plágio de composição  já existente  considerada  tanto  a  parte  musical
quanto literária. 

3.5.2 - O não ineditismo e a ausência de originalidade poderão ser apurados através da
Comissão Julgadora ou por denúncia de qualquer  um dos concorrentes  sob a  forma
escrita, através de termo próprio e no prazo máximo de 48 horas antes do evento. 

3.5.3  -  Não  serão  aceitas  reclamações  enviadas  fora  do  prazo  estabelecido.  A
comprovação das irregularidades acarretará na imediata desclassificação das músicas. 

Parágrafo Único - É vedada a participação dos membros da coordenação do Festival,
comissão julgadora, auxiliares e funcionários, como concorrentes, em qualquer etapa do
Festival. 
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4. DA SELEÇÃO DAS MÚSICAS CONCORRENTES: 

5. DO JÚRI: 

5.1 - DA FORMAÇÃO: 

O corpo de Jurados será composto por (07) sete membros, entre músicos, produtores
culturais e pessoas ligadas à arte e à cultura em geral, visando a mais completa lisura do
V FESTIVAL DE MÚSICA REGIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA. A comissão
será responsável pela escolha dos trabalhos que estarão concorrendo ao festival, sendo
suas decisões incontestáveis E SOBERANAS.

5.2 – DA COMPETÊNCIA: 

É  competência  do  Corpo  de  Jurados,  a  escolha  das  composições  finalistas  e  a
classificação  final  dos  candidatos,  dentre  os  concorrentes,  ficando  as  suas  decisões
definitivas e irrevogáveis. 

5.3 - DA APURAÇÃO: 

O  corpo  de  jurados  irá  estabelecer  em  ata,  devidamente  assinada  por  todos  os
avaliadores, os resultados a serem divulgados. 

5.4 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: 

Cada jurado avaliará a música inscrita de acordo com os seguintes critérios: 

1. Tema (Música regional) 

2. Música 

3. Letra 

6. Interpretação 

8- Arranjo 

6. DO FESTIVAL: 

6.1 - DOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES: 
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A  utilização  de  banda  própria  ou  de  qualquer  outro  músico  correrá  por  conta  e
responsabilidade  do  concorrente  e  cada  intérprete  poderá  defender  somente  uma
composição. 

6.1.1 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO MUSICAL: 

As  músicas  inscritas  deverão  ser  apresentadas  no  palco  sem perder  a  fidelidade  ao
material enviado no prazo citado no item 3.3. 

6.1.2 - DA ORDEM DAS APRESENTAÇÕES: 

A  comissão  organizadora  realizará  sorteio  para  definição  da  ordem  e  horário  das
apresentações, bem como da passagem de som, devendo ser rigorosamente obedecidas
tais disposições, sob pena de imediata desclassificação da música concorrente. 

6.1.2.1 - Os participantes deverão estar preparados para subirem ao palco, na ordem de
apresentação já previamente estabelecida pela comissão organizadora. 

6.3 - DA PREMIAÇÃO DAS MÚSICAS FINALISTAS: 

As músicas vencedoras do V FESTIVAL DE MÚSICA REGIONAL DA CHAPADA
DIAMANTINA serão conhecidas no dia 22 de Abril de 2017 e receberão prêmio em
dinheiro e /ou troféu, distribuído da seguinte forma: 

1º Lugar – 6.000,00

2º Lugar – 3.000,00 

3º Lugar – R$ 2.000,00

Melhor Letra: 2.000,00

Melhor Intérprete: 2.000,00 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

7.1 - DOS CASOS OMISSOS: 

Todos  os  casos  não  previstos  neste  regulamento  serão  resolvidos  diretamente  pela
Comissão Organizadora. 

7.2 - DA LIVRE EXPRESSÃO: 
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Fica garantido  o direito  da livre expressão de qualquer  dos concorrentes,  exceto no
destrato público ao evento ou a qualquer um dos participantes, bem como à Comissão
Organizadora, à instituição e entidades ou patrocinadores e demais pessoas envolvidas
na organização do festival, caso em que ocorrerá a imediata exclusão do concorrente e
dos trabalhos de sua autoria. 

8.3 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

A simples inscrição da música já pressupõe a aceitação e concordância com todos os
termos do presente regulamento, valendo como contrato de adesão. 

Comissão Organizadora

Edilma Machado da Silva (Sec. de Juventude)

Marcionhêdes Benevides Oliveira (Sec. De Cultura)

Naina Chaves Souza (Coord. Da Cultura)
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