
REGULAMENTO 

DAS INSCRIÇÕES 

PRELIMINARES 

 

APRESENTAÇÃO E 

JUSTIFICATIVA 

 

Este Regulamento se destina a organizar o Festival de VOZ, VIOLÃO & PERCUSSÃO – 

Realidades em sons.  Um convite aberto a compositores, arranjadores, músicos, cantores, 

cantoras e intérpretes, para promover e oportunizar a celebração da relevante arte musical 

construída entre os artistas da cidade e, aberta a todos os artistas brasileiros, residentes 

no Brasil ou não. Além de, também, e, principalmente, propiciar ao musicistas da canção e 

poesia gospel um momento de celebração e louvor a Deus, a partir da arte da música.  

Sua culminância SERÁ REALIZADA no dia 01 de NOVEMBRO de 2014, em local a ser 

definido. 

O festival está dividido em 3 etapas: 

PRELIMINARES – DECISÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA. 

SECUDÁRIAS – PARTICIPAÇÃO VIRTUAL. 

FINAIS – COMISSÃO JULGADORA. 

 

DAS CATEGORIAS: 

Artº. 1º - O Festival promoverá duas categorias:  

§ Único – As categorias serão, MÚSICA POESIA com tema: LIVRE; e Gospel, também com 

temática: LIVRE. 

DA INSCRIÇÃO: 

Artº. 2º. As inscrições serão divididas em preliminares e Secundárias. 

PRELIMINARES – ABERTA AO TODO BRASILEIRO. 

SECUNDÁRIA – INSCRITOS MEDIANTE CONVITE E PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO. 

DOS PRÊMIOS: 

Artº. 3º. Todo valor arrecadado com as inscrições SECUNDÁRIAS será dividido entre os 

10 finalistas. 

 

 



DOS PRAZOS: 

Art. 4º - O prazo para as INSCRIÇÕES PRELIMINARES inicia em 23 de agosto de 2014 

e termina, impreterivelmente, no dia 10 de Setembro de 2014. 

Art. 5º - As Inscrições PRELIMINARES deverão ser enviadas para os endereços da 

comissão organizadora: musicanoato3@gmail.com e caetanobarata@gmail.com. 

Art. 6º - Cada participante deverá enviar apenas a letra da Música digitada em WORD e a 

ficha de inscrição. (vide anexo I). 

QUEM PODE INSCREVER-SE: 

Art.7º Qualquer brasileiro pode inscrever-se, inclusive, os residentes fora do país. 

Art. 8º - A ficha de inscrição deverá ser corretamente preenchida em sua totalidade, não 

devendo nenhum campo ficar em aberto. 

Art. 9º - As composições deverão ser inéditas e originais. Entende-se por inéditas as 

músicas que não tenha sido gravada comercialmente e, como original, a que não contiver 

plágio, adaptação ou citação poética de outros autores. Obs: Músicas não premiadas ou 

não gravadas em CD`s de outros festivais perdem seu caráter de inéditas. 

Art. 10º – Das preliminares inscritas, serão selecionadas 50 poesias para a efetiva inscrição 

no festival de Voz, violão e percussão – Realidades em sons. 

Artº. 11º - No dia 16 de setembro será divulgado os 50 aprovados para a inscrição na 

próxima etapa. 

Artº. 12º - Os inscritos submetem-se as decisões das Comissões Organizadoras e 

Julgadora. 

Outras informações: http://caetanobarata.wordpress.com/category/festival/ 

Comissão Organizadora  

 

Música no Ato     O Blog de Caetano Barata 

Musicanoato3@gmail.com                  caetanobarata@gmail.com
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 ANEXO I 

CONCURSO DE MÚSICA GOSPEL VOZ & VIOLÃO DA CIDADE DE SIMOES FILHO 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CATEGORIA:______________________________________________________ 

TÍTULO DA MÚSICA________________________________________________ 

AUTOR DA LETRA_________________________________________________ 

ARRANJO ______________________________________________ 

INTÉRPRETE_____________________________________________ 

Nº  DE COMPONENTES_________________________________________ 

Nº  de identidade, CPF   e endereço completo do responsável pela inscrição. 

RG:____________________________ CPF_________________________________ 

TELEFONE:________________________________________________ 

Cidade_____________________________________Estado__________ 

Bairro______________________________  Cep___________________ 

Rua____________________________________________Nº__________ 

Email_____________________________________________________ 

DATA _____________________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________ 

 

EMAIL: 

 

Deus continue nos abençoando! E assim, tudo seja possível ao que crê! 

Adalício Anjos e Caetano Barata 

 

 

 

Simões Filho, 22 de agosto de 2014. 


