
 
 

 
 
 

REGULAMENTO DO FESTIVAL 
DE MÚSICA DA II SEMANA DE LÍNGUAS 

Veja como participar! 
O Festival de música é um projeto voltado para os estudantes do IFMA- Campus Imperatriz  
que se interessam por qualquer tipo de música e que possuem uma vocação artística. É 
uma oportunidade da Instituição desenvolver uma atividade que agrada a todos e que é 
relacionado ao público jovem. 

1. FINALIDADE 

O Festival de música tem a finalidade de incentivar a cultura musical. Poderão se inscrever 
alunos de todos os cursos do IFMA – Campus Imperatriz, que farão uma apresentação 
musical gravada. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. Para participar do Festival de música, somente serão aceitas inscrições realizadas 
por um representante individual, dupla ou banda. As inscrições deverão ser realizadas via 
preenchimento de ficha de inscrição no link abaixo: 

https://drive.google.com/drive/folders/1UD2rIFMtSc3uehh-v7MF3g55nsKTWN-
l?usp=sharinge  

Os inscritos poderão enviar o vídeo até o dia 06/10/2021 para o seguinte endereço de e-
mail: comunicação.imperatriz@ifma.edu.br 

2.2. Serão aceitas inscrições individuais, duplas ou em grupos. Só serão aceitos somente 
alunos regularmente matriculados.  

2.3. A participação no Festival de música é restrita às pessoas previamente inscritas, 
sendo esta intransferível e pessoal. 

2.4. Não será permitida a duplicidade de integrantes em bandas diferentes. 

2.5. A simples inscrição da banda, dupla e/ou cantor já pressupõe a aceitação e 
concordância com todos os termos do presente Regulamento, valendo como contrato de 
adesão. 
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3. PRAZO DE INSCRIÇÃO 

3.1. O período de inscrição das bandas, duplas e/ou cantores terá início em 30 de 
setembro de 2021 e irá até dia 06 de outubro de 2021. Não serão consideradas as fichas 
de inscrições enviadas após o prazo supracitado, salvo se o período de inscrição for 
prorrogado e devidamente divulgado no link da inscrição. 

4. APRESENTAÇÕES 

4.1. A apresentação poderá ser em grupo, dupla ou individual.  

4.2. cada participante/dupla/grupo poderá submeter até dois vídeos de música. 

4.3. A música deverá ser cantada pelo(s) participante(s) 

4.3.1 Todos os participantes deverão estar regularmente matriculados em algum 
curso do IFMA- Campus Imperatriz 

4.4. Os vídeos contendo as duas apresentações de cada grupo/dupla/cantor serão 
transmitidos no dia da apresentação dia 08/10 e serão avaliados pela banca de jurados. 

4.5. Cada música não poderá ultrapassar o tempo máximo de 7 minutos. 

5.As músicas poderão ser cantadas em qualquer idioma.  

 

5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
5.1. Para se inscrever os candidatos deverão apresentar: 

a) Ficha de inscrição disponível no link:  __________________________ e envio do vídeo 
até o dia 06/10/2021 no e-mail: comunicação.imperatriz@ifma.edu.br 

b) Até dois vídeos gravados com as músicas de escolha. 

c) Autorização de direitos de uso de imagem assinada por todos os integrantes do grupo. 

6. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
7.1. A avaliação do cantor/dupla/ banda será realizada em apenas 01 (uma) etapa, porém 
utilizando duas formas distintas de avaliação, que são: 

1ª - Comissão Julgadora 
A comissão julgadora assistirá, junto com o público os vídeos das apresentações no dia 
08/10 contendo uma ou as duas músicas que serão julgadas. Serão avaliados, pelos 
jurados, os itens: 

• Presença de palco; 
• Harmonia; 



 
 

• Afinação. 

Cada item receberá notas de 1 a 5, sendo válida a soma integral dos pontos. 

7.2. A banda/dupla/cantor que apresentar a maior nota, somando-se a pontuação total 
conferida pela comissão julgadora, será proclamada(o) vencedora(o). 

 

9. DA COMISSÃO JULGADORA 

9.1. A Comissão julgadora é composta por 3 servidores do IFMA- Campus Imperatriz 

9.2. As decisões da Comissão Julgadora serão irrecorríveis. 

10. PENALIDADES 
10.1. A organização do evento poderá aplicar penalidades às bandas que descumprirem 
as seguintes regras: 

a) Ultrapassar o tempo máximo de apresentação; 
b) Falta de integrantes, sem o aviso prévio, ou justificativa; 

10.2. Não serão considerados como trabalhos submetidos ao concurso e suas 
apresentações podem ser vetadas pela organização, caso algum dos participantes não 
atenda as exigências do regulamento. Não devem ser apresentadas: 
- Músicas com finalidade publicitária ou de conteúdo comercial; 
- Músicas que manifestem qualquer tipo de conteúdo preconceituoso ou discriminatório em 
relação à etnia, fé, orientação sexual, naturalidade, entre outras abordagens que incidem 
sobre a diversidade social e cultural; 
- Músicas que incitem ou façam apologia a práticas violentas; 
- Músicas que incitem ou façam apologia a práticas ilícitas; 
- Músicas com conteúdo pornográfico; 
- Músicas com conteúdo difamatório contra terceiros. 

11. PREMIAÇÃO 
11.1. Serão premiados primeiro, segundo e terceiro lugar: 

Primeiro lugar: R$:  300,00 

Segundo lugar: R$: 200,00 

Terceiro lugar: R$: 100,00 

 

 

 



 
 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Todos os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos diretamente pela 
Comissão Organizadora do Concurso. 

12.2. As datas das apresentações podem ser canceladas ou alteradas sem aviso prévio. 

12.3. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso ou 
cancelado, sem aviso prévio aos participantes, por motivo de força maior ou por qualquer 
outro motivo que esteja fora do controle da realizadora e que comprometa a realização do 
Concurso de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução como 
originalmente planejado. Nesses casos, não será devido qualquer tipo de indenização, por 
parte da Realizadora, a quaisquer dos participantes. 
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