
  
  

Regimento   do   Festival   Estudantil   da   Música   Autoral   
  
  
  

1. Do   evento:   
  

O  Festival  Estudantil  da  Música  Autoral  -  F.E.M.A.  é  um  festival  que              

tem  por  objetivo  fomentar  a  cena  musical  de  Campina  Grande  e  revelar  os               

nomes  dos  artistas  da  cidade,  voltado  ao  público  infanto-juvenil,  vem            
incentivar   a   produção   musical   em   período   de   isolamento   social.   

Esta  atividade  está  sendo  fomentada  pelo  Edital  nº  14/2020  da            
Pró-Reitoria  de  Extensão  e  Cultura  do  Instituto  Federal  da  Paraíba  e  está              

integrada  às  práticas  do  Escritório  Modelo  de  Distribuição  de  Streaming,            

projeto  fruto  de  parceria  entre  o  IFPB  Campus  Campina  Grande  e  a  Muda               
Mundo  Produção  e  Distribuição  Multimídia,  gerido  por  acadêmicos  dos  cursos            

de  Telemática  e  Engenharia  da  Computação,  orientados  pela  Coordenação           
de   Extensão   e   Cultura   do   IFPB   Campus   Campina   Grande.     

Em  virtude  da  pandemia  do  novo  coronavírus,  todas  as  etapas  do             

festival   acontecerão   de   forma   online,   em   respeito   ao   isolamento   social.     
  

2. Dos   requisitos   de   participação:   
  

a) Poderão  participar  grupos  musicais,  Bandas,  cantores,  cantoras  e  orquestras           

residentes  na  cidade  de  Campina  Grande  (PB),  devidamente  representados           



por  pessoa  física  ou  jurídica;  e/ou  cantores,  bandas,  e  orquestras  do  estado              
todo,   contanto   que   seja   estudante   de   algum   campi   do   IFPB.     

      b)   Os   inscritos   deverão   ser   maiores   de   14   anos;   
      c)   Os   vídeos   deverão   conter   material   exclusivamente   autoral.   

 d)  É  permitido  ao  compositor  convidar  outra(as)  pessoa(as)  para  interpretar  a              

música.   
  

3. Da   qualidade   audiovisual:   
3.1  A  proposta  inscrita  deverá,  necessariamente,  ser  gravada  na  posição            

horizontal,  na  proporção  16:9  e  preferencialmente  na  resolução  720p  ou            

superior.     
3.2  Não  existe  limite  de  tempo,  desde  que  estejam  contidos  no  vídeo  o  total                

de   1   (uma)   composição   musical   autoral;   
3.3  O  vídeo  com  a  música  proposta  deverá  estar  contido  no  canal  do               

proponente  na  plataforma  Youtube,  e  o  link  referente  ao  vídeo  deve  ser              

enviado   por   meio   do   formulário   de   inscrição;   
3.4  As  propostas  selecionadas  serão  exibidas  em  sítio  da  internet  “Coletânea             

Festival  Estudantil  da  Música  Autoral  Vol.  1”,  e  as  músicas  selecionadas             
serão  lançadas  no  Spotify  e  outras  plataformas  de  Streaming,  e  nesta             

permanecerão   hospedadas   para   acessos   futuro.     
  

4   -    Da   Premiação:   
4.1  Serão  selecionadas  para  premiação  um  total  de   20  (vinte)  músicas,             

sendo   10  (dez)  de  estudante  do  Instituto  Federal  da  Paraíba  e   10  (dez)  do  público                 

geral.   

4.2   Cada   proposta   selecionada   receberá:   
4.2.1.  Lançamento  do  vídeo  na  página  da  Coletânea  Festival           

Estudantil   da   música   autoral;   
4.2.2.  Lançamento  da  Música  no  Spotify  e  em  outras  plataformas  de             

streaming  gratuitamente,  pelo  Escritório  Modelo  de  Distribuição  de  Streaming           

do   IFPB   Campus   Campina   Grande;   
4.2.3.  Matéria  jornalística  sobre  a  participação  no  evento,  produzido           

por  estudantes  do  núcleo  Mídias  Jornalísticas  na  Escola:  Ecos  da            
Educomunicação   do   IFPB   campus   Campina   Grande;   



4.2.4.  Uma  sessão  de  fotos  profissionais  para  o  portfólio  do  artista,             
promovido   pelo   Parceiro   Social   Muda   Mundo   Produção   e   Distribuição;   

  
  

5   -   Das   inscrições:   
Para   se   inscrever   o   artista   deverá   seguir   as   seguintes   etapas:     
5.1   -   Os   interessados   deverão   preencher   um   formulário   eletrônico   disponível   no   link   

( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw61LB5ZOz_UogDY-4mPVD1uulTVdI 
4sjW1XxCnG5cxayoUQ/viewform )   e   fazer   o    upload    de   todos   os   documentos   

requisitados,   no   período   de   01   até   as   23h59   de   20   de   novembro   de   2020;   

5.2   -    A   inscrição   somente   será   validada   quando   o   participante   receber   uma   
mensagem   confirmando   a   inscrição   após   o   preenchimento   do   formulário,   o   que   não   

quer   dizer   que,   necessariamente,    o   conteúdo   foi   selecionado;   
5.3   -   A   vigência   destas   Regras   Para   Submissão   de   Propostas   de   Vídeos   é   de   01   a   

20   de   novembro   de   2020;   

5.4   -   Cabe   exclusivamente   à   equipe   do   F.E.M.A.   definir   a   data   de   lançamento   da   
coletânea   pelo   spotify;   

5.5   -   As   inscrições   são   gratuitas   e   serão   aceitas,   exclusivamente,   por   meio   do   
endereço   eletrônico   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw61LB5ZOz_UogDY-4mPVD1uulTVdI 

4sjW1XxCnG5cxayoUQ/viewform ;   
5.6   -   O   F.E.M.A.   não   se   responsabiliza   por   imagens   ou   links   corrompidos,   não   

disponíveis   para   acesso,   desatualizados   ou   que   o   acesso   seja   inválido;   
5.7   -   O   prazo   de   inscrição   das   propostas   de   vídeos   será   de   01/12/2020   até   

20/12/2020;   

5.8   -   O   endereço   de   correio   eletrônico   e   telefone   informados   pelo   proponente,   no   ato   
da   inscrição   da   proposta,   são   os   canais   exclusivos   de   comunicação   entre   a   

coordenação   do   evento   e   o   proponente,   sendo   deste   a   responsabilidade   de   
informá-los   corretamente   e   mantê-los   ativos   e   atualizados;   

5.9   -   Uma   vez   enviada   a   proposta   e   aceita   a   inscrição   mediante   o   envio   do   e-mail   de   

confirmação,   não   é   mais   permitido   ao   proponente   realizar   qualquer   modificação.   
Caso   haja   propostas   inscritas   em   duplicidade   será   considerada   como   válida   a   última   

registrada;   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw61LB5ZOz_UogDY-4mPVD1uulTVdI4sjW1XxCnG5cxayoUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw61LB5ZOz_UogDY-4mPVD1uulTVdI4sjW1XxCnG5cxayoUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw61LB5ZOz_UogDY-4mPVD1uulTVdI4sjW1XxCnG5cxayoUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw61LB5ZOz_UogDY-4mPVD1uulTVdI4sjW1XxCnG5cxayoUQ/viewform


5.10   -   As   implicações   legais,   no   que   se   refere   a   legislação   vigente   de   direitos   
autorais,   com   base   na   Lei   nº   9.610,   de   19   de   fevereiro   de   1998,   é   de   

responsabilidade   da   pessoa   física   ou   jurídica   que   inscreveu   o   grupo   musical,   Banda,   
cantor,   cantora   ou   orquestra   no   FEMA.   

  

6   -   Das   vedações:   
6.1   Serão   automaticamente   vedados   os   vídeos:   

6.1.2   Que   evidenciem   discriminação   de   raça,   credo,   cor,   orientação   sexual   ou   
preconceito   de   qualquer   natureza;   

6.1.3   Que   promovam   candidaturas   políticas;   

6.1.4   Que   incentivem   o   uso   drogas   ilícitas   ou   lícitas;   
6.1.5   Produções   que   não   obedeçam   às   recomendações   para   o   combate   da   

pandemia   do   COVID-19   feitas   pelo   Ministério   da   Saúde   e   da   Organização   
Mundial   da   Saúde.   

6.1.7   Que   não   contenham   material   autoral.   
  

6.2   A  participação  no  processo  de  seleção  deste  Edital  importa  na  responsabilização              

pessoal  e  intransferível  dos  proponentes,  pela  veracidade  das  informações           

fornecidas.   
6.3  Em  virtude  da  pandemia  do  novo  coronavirus,  é  recomendável  que  a  gravação               

do  vídeo  seja  realizado  em  casa  ou  em  local  sem  aglomeração,  tomando  os  devidos                
cuidados   recomendados   pela   Organização   Mundial   da   Saúde.     

  
7   -   Da   seleção   das   propostas:     
7.1   -   Os   vídeo   serão   avaliados   e   selecionados   considerando-se   critérios:   
  
  

Critério   de   Avaliação   Parâmetro   Pontuação   

Materiais   Sonoros   Combinação   dos   elementos   
do   som   na   composição:   
melodia,   prosódia,   
harmonia,   letra   e   sua   
conexão   com   a   música.   

0   a   10   

Forma   Desenvolvimento   da   
composição:   fluência   e   
conexão   entre   as   partes.   

0   a   10   



Quadro   01:   Critérios   de   Pontuação   
  

7.2  Serão  contemplados  2  (dois)  vídeos  com  a  maior  pontuação  através  de  uma               

seleção  realizada  por  uma  comissão,  que  contará  com  pessoas  com  experiência  na              

área   da   música   e   produção   musical,   indicadas   pela   coordenação   do   F.E.M.A.;   
7.3   Em   caso   de   propostas   com   a   mesma   pontuação,   para   fins   de   desempate,   serão   

observadas  as  pontuações  atribuídas  aos  critérios,  de  acordo  com  Quadro  I,  na              
seguinte  ordem:  Composição,  Afinação,  Áudio,  Vídeo  e  Criatividade.  Se  persistir  o             

empate   as   propostas   serão   classificadas   conforme   a   ordem   de   inscrição;   

  
8   -   Cronograma:   
  

Quadro   02:   Cronograma   
  

Todas   as   informações   serão   divulgadas   por   meio   do   link:   

Interpretação   Qualidade   técnica   na   
execução   da   música,   seja   
na   voz   e/ou   instrumentos.   

0   a   10   

Qualidade   Audiovisual   Qualidade   de   captação   
dos   instrumentos   e   
sonoplastia;   nitidez,   brilho,   
contraste,   
resolução   e   angulação.   

0   a   10   

Caracterização   Visual   Cenário   e   Figurino   0   a   10   

Período   de   submissão   de   propostas     01   de   novembro   a   20   de   dezembro   de   2020  

Divulgação   da   lista   preliminar   dos   
participantes   habilitados   

21   de   dezembro   de   2020   

Interposição   de   Recursos   21   de   dezembro   de   2020   

Divulgação   da   lista   definitiva   dos   
participantes   habilitados   

22   de   dezembro   de   2020   

Avaliação   das   propostas   22   a   23   de   dezembro   de   2020   

Divulgação   do   resultado   preliminar     23   de   dezembro   de   2020   

Interposição   de   Recursos   23   de   dezembro   de   2020   

Resultado   final   do   Festival   24   de   dezembro   de   2020   

Lançamento   da   Coletânea   F.E.M.A.   volume   
1   no   Spotify   

a   definir   pela   comissão   



www.labsounddistribution.com/inscricaofema   
  

9   -   Resultados   e   Recursos:   
  

9.1   A   interposição   de   recurso,   face   o   Resultado   Preliminar,   deverá   ser   realizada,   
exclusivamente,   através   do   envio   de   e-mail   para    festivalfema@gmail.com ;   
9.2  Não  serão  apreciados  os  pedidos  de  interposição  de  recursos  intempestivos             
e/ou   sem   fundamentação;     
9.4  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  organização  do  Festival  Estudantil  da              
Música   Autoral   -   F.E.M.A.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.labsounddistribution.com/inscricaofema
mailto:festivalfema@gmail.com


  

  
Festival   Estudantil   da   Música   Autoral   -   F.E.M.A.     

Anexo   1   -   TERMO   DE   AUTORIZAÇÃO   DE   USO   DE   IMAGEM,   VOZ   E   SOM   PARA   PESSOAS   COM   

MENOS   DE   18   ANOS   

  

Eu,  _________________________________________________________,  portador(a)  do      

CPF  _____________________,  responsáel  pela  inscrição  do  adolescente  (inferior  a  18  anos             

completos)  _________________________________________________________,  de  CPF      

____________________________,  AUTORIZO  o   Festival  Estudantil  da  Música         
Autoral  -  F.E.M.A.  a  utilizar  a  imagem  do  cedente,  em  todo  e  qualquer  material  entre                 

imagens  de  vídeo,  fotos  e  voz .  A  presente  autorização  é  concedida  a  título  gratuito,                

abrangendo  o  uso  da  imagem  acima  mencionada  em  todo  território  nacional  e  no  exterior,  das                 

seguintes  formas:  (I)  out-door;  (II)  busdoor;  (III)  folhetos  em  geral  (encartes,  mala  direta,               

catálogo,  etc.);  (IV)  folder  de  apresentação;  (V)  anúncios  em  revistas  e  jornais  em  geral;  (VI)                 

homepage;  (VII)  cartazes;  (VIII)  back-light;  (VIV)  mídia  eletrônica  (painéis,  vídeo-tapes,            

YouTube,   televisão,   cinema,   programa   para   rádio,   entre   outros).     

Por  meio  desta  autorização  ora  concedida,  autorizo  o   Festival  Estudantil  da  Música              
Autoral  -  F.E.M.A. ,  ainda  a  realizar  nas  imagens  e  sons  captados,  cortes,  reduções  e                

edições.  Esta  autorização  não  gera  e  não  gerará  no  futuro  e  também  não  ensejará                

interpretação  de  existir  quaisquer  vínculos  ou  obrigações  trabalhistas,  securitárias,          

previdenciária,  indenizatória,  ou  mesmo  empregatícia,  entre  o(a)  cedente  e  o  Festival             

Estudantil   da   Música   Autoral.   

DECLARO ,  portanto,  que  tenho  ciência  que  este  material  constituído  por  imagens  e  sons               

pertence  ao   Festival  Estudantil  da  Música  Autoral  -  F.E.M.A. ,   que  poderá  usá-lo  a  seu                

exclusivo   critério.   


