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Regulamento Concurso de Bandas do 1º  
 Festival Musical de Inverno de Monte Alto  

Acordes de Inverno 
  

1. Da Finalidade 
1.1 O presente Regulamento define as normas de participação de 

bandas no 1º Concurso de Bandas do Festival Musical de 
Inverno de Monte Alto – Acordes de Inverno. 

1.2 Visa essencialmente tornar pública a produção musical das 
bandas independentes, com especial atenção para bandas 
regionais, assim como, estimular a criação artística dos jovens. 

 
2. Das Inscrições 

2.1 Podem concorrer ao 1º Concurso de Bandas do Festival de 
Inverno de Monte Alto – Acordes de Inverno todos os projetos 
coletivos que ainda não tenham sido alvo de qualquer contrato 
discográfico. 

2.2 Para participarem do 1º Concurso de Bandas do Festival de 
Inverno de Monte Alto – Acordes de Inverno, os interessados 
devem apresentar dois temas de sua escolha, podendo ser uma 
musica autoral, a qual terá peso maior na avaliação.  

2.3 A ficha de inscrição, conforme o modelo anexo ao 
Regulamento, deve vir acompanhada das respectivas letras 
datilografadas das músicas que irão ao concurso, referindo o 
nome dos autores das letras e das músicas. 

2.4 As inscrições estarão abertas a partir do dia 28 de Junho de 
2019 e finalizará dia 09 de Julho de 2019. O resultado das 
bandas que irão participar com as respectivas datas dos shows 
será divulgado no dia 12 de Julho de 2019. 

2.5 Poderão se inscrever bandas de qualquer estilo musical, sendo 
que a apresentação de música autoral terá maior peso, de 
acordo com o item 8.1 (Composição e letra). As bandas 
deverão ser de qualquer estilo musical com, no mínimo, 03 
(três) integrantes e, no máximo, 07 (sete), de qualquer idade, 
bem como, possuir os instrumentos necessários. 

2.6 A participação no concurso é restrita às pessoas previamente 
inscritas, sendo esta, intransferível e pessoal. 

2.7 Não será permitida a inclusão ou substituição de membros ou 
instrumentos nas bandas, depois de efetivada a inscrição da 
banda no concurso. 

2.8 10 (dez) bandas serão selecionadas pela comissão elaboradora 
do concurso através da avaliação do link disponibilizado no 
ato da inscrição. A banda deverá anexar 02 (dois) links de 
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apresentação para avaliação; um link de apresentação para 
classificação e um link de vídeo editado de até 03 (três) 
minutos, caso a banda seja classificada para a segunda etapa 
do concurso (fase de júri popular através do Facebook). 

2.9 Em caso de desistência, a banda deverá avisar previamente 
para que possam ser convocados suplentes. 

2.10 Inscrições gratuitas.  
 

3. Condições de participação  
3.1 Os temas devem ser escritos e cantados (caso sejam) em 

português. 
3.2 As despesas relacionadas a locomoção e alimentação, serão de 

responsabilidade de cada banda participante do concurso. 
 

4. Termo de autorização 
4.1 O simples ato da inscrição da banda resulta, para todos os 

efeitos, em termo de autorização na utilização do nome, 
imagem e voz das bandas. 

 
5. Músicas 

5.1 Cada banda participante poderá concorrer com uma música 
autoral inédita. Músicas que tenham sido gravadas, sem fins 
comerciais, em CD’s de outros festivais, ou eventos similares, 
desde que estejam liberados para reedição, podem participar. 
Também deverá ser mantida a originalidade tanto na parte 
musical quanto literária. Casos de plágio serão 
desclassificados. 

5.2 As músicas não poderão:  
5.2.1 Causar danos materiais ou danos morais a terceiros; 
5.2.2 Conter dados ou informações que constituam ou possam 

constituir crime (ou contravenção penal), ou que possam 
ser entendidos como incitação a prática de crimes; 

5.2.3 Constituir ofensa à liberdade e à crença; 
5.2.4 Revestir-se de conteúdo que implique discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional ou 
regional; 

5.2.5 Fazer propaganda eleitoral; 
 
 

6. Da Seleção 
A seleção das bandas será realizada em 02 (duas) etapas: pré-seleção 
(link dos vídeos) e eliminatórias (apresentações), 

6.1 Cumprimento da data de entrega do vídeo. 
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6.2 Serão classificadas apenas 10 (dez) bandas na 1ª etapa, sendo 
divulgada a lista dos primeiros finalistas no dia 12 de Julho de 
2019. 

6.3 Os 10 (dez) vídeos selecionados na 1ª etapa de seleção 
concorrerão ao voto popular, sendo contemplado com o 
acréscimo de 01 (um) ponto a sua pontuação final. Para tanto 
os vídeos serão tornados públicos dia 12 de Julho de 2019, na 
página do Facebook da Prefeitura (https://pt-
br.facebook.com/PrefMonteAlto), data na qual se inicia a 
votação online até às 21h00 do dia 18 de Julho de 2019. 

6.4 O vídeo com maior número de reações será contemplado com 
acréscimo na pontuação. Em caso de empate, caberá a 
comissão organizadora do concurso escolher, de entre os 
concorrentes empatados, o vencedor do voto popular. 

6.5 As 10 (dez) bandas selecionadas se apresentarão na 2ª etapa 
da seletiva no Festival Acordes de Inverno, no dia 20 de Julho 
de 2019, a partir das 20h, na Praça Central. As apresentações 
das bandas deverão ser de 02 (duas) músicas. 

6.6 Cada banda deverá apresentar 02 (duas) músicas, utilizando o 
tempo máximo de 20 minutos de apresentação. Dessas 02 
(duas) músicas, 01 (uma) poderá ser autoral, tendo acréscimo 
de nota no quesito composição. 

6.7 A ordem das bandas para apresentação será definida pelo 
número de inscrição da banda após a avaliação da 1ª etapa. 

6.8 A organização do evento disponibilizará uma equipe técnica, 
responsável pelas instalações elétricas e acompanhamento das 
bandas na passagem de som. 

6.9 A comissão disponibilizará aparelhos de som (PA e Retorno) e 
Iluminação proporcionais ao tamanho do evento; 02 
amplificadores de guitarra, 01 amplificador de baixo, 01 
bateria e microfones. 

6.10 Cada banda deverá possuir uma pessoa responsável pela 
passagem de som e acompanhamento da apresentação da 
banda durante o show. A organização do evento não se 
responsabilizará pela qualidade técnica da apresentação das 
bandas que não comparecerem na passagem de som, no 
horário e local informado, que será definido entre organização 
e bandas após o término das inscrições. 

6.11 O júri técnico poderá aplicar penalidades às bandas que 
descumprirem as seguintes regras:  

6.11.1 Ultrapassar o tempo máximo de apresentação; 
6.11.2 Não comparecer com os instrumentos musicais necessários 

para a apresentação; 
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6.11.3 Atraso igual ou superior a 20 (vinte) minutos para início do 
show; 

6.12 A organização do evento se reunirá ao final das apresentações 
para apurar o resultado da votação do júri técnico e popular; 

6.13 A apuração será feita usando a técnica de arbitragem, isto é, a 
maior e menor nota serão excluídas e, posteriormente, será 
feita a média das notas restantes de cada jurado. 

6.14 O resultado será apurado e divulgado após o ultimo show da 
noite; 

6.15 A final, com as 05 (cinco) melhores bandas, será realizada dia 
21 de julho de 2019, às 20h00, na Praça Central. 

6.16 A banda que apresentar a maior média, será proclamada a 
vencedora. 

 
7. Júri 

O júri será composto por 06 (seis) elementos: 
7.1.      Um representante da Câmara Municipal; 
7.2 Um representante da Secretaria de Turismo e Cultura; 
7.3 Um representante da Imprensa  
7.4 Três músicos; 
7.7      Nenhum integrante do corpo de jurados poderá ter parentesco 

de primeiro ou segundo grau com qualquer componentes das 
bandas inscritas 
 
 

8. Avaliação 
Os critérios de avaliação a ser utilizado pelo júri do Concurso de 
Bandas serão: 
7.6 Originalidade e criatividade; 
7.7 Presença de palco e interatividade com o público; 
7.8 Execução técnica e musical; 
7.9 Composição (produção autoral – letra e música). 

 
9. Critérios de desempate 
Em caso de empate nas avaliações finais, serão considerados os seguintes 
critérios:  

8.1 Maior nota em apresentação de música autoral; 
8.2 Maior nota em execução técnica e musical; 
8.3 Maior nota em originalidade e criatividade; 
8.4 Maior nota de júri popular. 

 
 

10.  Data 
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10.1 Apresentação dos finalistas dia 20 de Julho de 2019, às 20 
horas; 

10.2 Final com 05 (cinco) bandas finalistas dia 21 de Julho de 2019, 
às 20 horas 

 
11.  Prêmio  

11.1 Primeiro lugar: R$1.000,00 e uma gravação de clipe de 
música ao vivo do Estúdios Murilão Mix.  

11.2 Segundo lugar: R$500,00 
11.3 Terceiro lugar: R$300,00 
11.4 Melhor artista/instrumentista: vale prêmio em artigos 

musicais da Guitar Music. 
 

12. Disposições gerais 
Fica garantido o direito a 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. 
 


