REGULAMENTO
A(s) ficha(s) de inscrição deverá(ão) ser adquirida(s)no SITE: palma.mg.gov.br ; no final deste
regulamento ou no endereço:
Centro Cultural de Palma (Prédio da Antiga Estação Ferroviária)
Parágrafo Único:
O 2º Festival Moda e Viola de Palma será desenvolvido em duas categorias:
Categoria Música Inédita: entendendo-se por inédita, música que não foi gravada
comercialmente e original a que não contiver plágio, adaptação ou citação poética de outros
autores.
Categoria Interpretação Livre: Qualquer música do cenário sertanejo, conhecida e
caracterizada como música sertaneja de raiz.

As fichas de inscrição são individuais; ou seja, uma para cada concorrente:
Cada concorrente poderá inscrever somente 02 (duas) músicas da seguinte forma:
A) - 01 (uma) para Categoria Música Inédita e a outra para Categoria Interpretação Livre, ou
B) - 02 (duas) para Categoria Música Inédita, ou
C) - 02 (duas) para Categoria Interpretação Livre.
Depois de preenchidas com todos os dados necessários (nome, endereço, telefone para
contato, etc...), deverão ser entregues no local e no prazo determinado pela comissão
organizadora acompanhada de:

I - 05 (cinco) vias datilografadas ou fotocopiadas em papel (tamanho ofício) com o título
e a letra da composição para ambas as categorias.
II - CD com as 2 (duas) músicas.
Artigo 1º - REGRAS DE INSCRIÇÃO
# 1ª - Cada concorrente, só poderá inscrever 02 (duas) músicas, do estilo sertanejo de
raiz, caracterizada como moda de viola para ambas as categorias.
# 2ª - Se acaso o concorrente optar pela inscrição de duas músicas para Categoria

Interpretação Livre, conforme item (C) do parágrafo único; este não irá concorrer ao prêmio de
música inédita.
# 3ª - Com relação aos itens (A) e (B) do mesmo parágrafo, os concorrentes estarão
concorrendo à premiação total do festival.
# 4ª - Será eliminada a música que não estiver dentro das especificações citadas.
# 5ª - Em virtude da natureza da modalidade do festival, fica vedado o uso de teclados ,
bateria e instrumentos eletrônicos.
# 6ª - Na categoria música inédita, caso venha ser classificada alguma música que não
seja inédita e/ou original e não sendo do conhecimento da comissão organizadora, o(s)
interessado(s) deverá (ão) apresentar documentos e provas instruindo a denúncia até 1(hora)
antes do início das apresentações no dia do festival.

Artigo 2º - SELEÇÃO E JULGAMENTO
# 1ª - A seleção das músicas será efetuada por uma banca julgadora composta por
pessoas qualificadas, indicadas pela comissão organizadora.
# 2ª - As decisões dessa banca julgadora serão irrecorríveis.
# 3ª - Recomenda-se que a qualidade do CD seja boa, caso contrário a música poderá
ser desclassificada durante o processo de seleção por falta de condições de interpretação por
parte da banca julgadora.
# 4ª - Essa banca julgadora será convocada pela comissão organizadora e ficará
incumbida de selecionar os 12 (doze) concorrentes, dentre todos os inscritos, que irão se
apresentar no 2º festival Moda e Viola de Palma.
# 6ª - A comissão organizadora fará a comunicação das músicas selecionadas a seus
respectivos autores por intermédio dos correios via AR e por telefone, pelo qual confirmará ou
não a presença dos candidatos no festival.
A ordem de apresentação dos 12 (doze) classificados será decidida por sorteio 01
(uma) hora antes do festival.
# 7ª - A comissão de jurados será formada por músicos, pessoas ligadas a entidades
culturais e educacionais, a critério da comissão organizadora.

Artigo 3º - ENSAIO, APRESENTAÇÃO E PREMIAÇÃO
# 1ª - Os autores das músicas classificadas poderão indicar os intérpretes das mesmas,
eximindo-se a comissão organizadora de qualquer responsabilidade.
# 2ª - Os intérpretes não poderão ser indicados ou relacionados em mais de uma ficha de
inscrição, ou seja; o mesmo só poderá apresentar 01 (uma) ou as 02 (duas) músicas que foi
inscrita na respectiva ficha de inscrição apresentada pelo (autor/concorrente) classificado.
# 3ª - A premiação das 03 (três) melhores músicas inéditas apresentadas no 2º Festival
Moda e Viola de Palma, serão entregues aos seus respectivos autores ou quem assim for
incado pelos mesmos, eximindo a comissão organizadora de qualquer responsabilidade
quanto a este procedimento.
# 4ª - Os ensaios e acertos de palco serão no dia do festival a partir das 18:00 horas.
Cada canção terá o tempo de 15 (quinze) minutos para os devidos acertos e esses trabalhos
serão encerrados as 20:30 horas.

# 5ª - A premiação será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), distribuída assim:

Categoria Músicas Inéditas
1º lugar..........................................R$ 700,00 (setecentos reais)
2º lugar..........................................R$ 500,00 (quinhentos reais)
3º lugar..........................................R$ 300,00 (trezentos reais)
e mais troféus para os mesmos.

Categoria Interpretação Livre (melhores intérpretes)
1º lugar..........................................R$ 500,00 (quinhentos reais)
2º lugar..........................................R$ 300,00 (trezentos reais)
3º lugar..........................................R$ 200,00 (duzentos reais)
e mais troféus para os mesmos.

# 6ª - Logo que seja divulgado o resultado, os prêmios serão entregues na seguinte
ordem: Terceiro Lugar, Segundo Lugar, e por último a Grande Vencedora que terá o direito de
se apresentar novamente. Nas duas categorias.
Artigo 4º - DISPOSIÇÕES FINAIS
# 1ª - O ato da inscrição das composições implica na aceitação integral de todos os
termos do presente regulamento.
# 2ª - A comissão organizadora reserva-se o direito de, a qualquer tempo, excluir do
festival, o concorrente que não cumprir as disposições do presente regulamento, bem como;
contrarie as normas do 2º Festival Moda e Viola de Palma.
# 3ª - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora em qualquer circunstância.
# 4ª - O concorrente deverá confirmar sua participação no 2º Festival Moda e Viola de
Palma, logo após receber o comunicado de sua classificação para disputar o festival.

II FESTIVAL MODA E VIOLA DE PALMA-MG

FICHA DE INSCRIÇÃO
Informações Pessoais:
Nome:______________________________________________________________________
Identidade:_______________________________ CPF:______________________________
Endereço:___________________________________________________________________
Bairro:____________________________ Tel(s):____________________________________
Cidade:______________________________________________________ Estado:________
CEP:________________ Email:_________________________________________________

Dados Sobre a Música Inédita ou para Interpretação Livre:
Título:______________________________________________________________________
Compositor (a):_______________________________________________________________
Intérprete:___________________________________________________________________
Dados Sobre a Música Inédita ou para Interpretação Livre:
Título:______________________________________________________________________
Compositor (a):_______________________________________________________________
Intérprete:___________________________________________________________________
Dados Sobre os Músicos:
Número de Componentes: Masculinos: ________________ Femininos:_________________
Instrumentos Utilizados:________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ao preencher este formulário, o candidato estará ciente do cumprimento das normas
do regulamento do 2º Festival de Música de Palma - MG.

