
 
 

REGULAMENTO GERAL 

O Festival Santa Música é um festival de música de gênero livre promovido pela empresa 

Atoque Ensino de Música, Arte e Cultura, sob o CNPJ 11.594.554/0001-80.  

Parágrafo único.  

A 1ª edição do Festival Santa Música será realizada nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2019, 

no BOMBRIL Centro de Atividades Múltiplas José Garibaldi Pogetti, localizado no Parque Itaimbé, no 

centro da cidade de Santa Maria/RS. 

1– DA REALIZAÇÃO:  

Art. 1º - O Festival Santa Música é destinado para intérpretes vocais amadores, bandas e grupos 

instrumentais do município de Santa Maria e região. Contempla todos os gêneros e estilos de 

música. 

2- DOS OBJETIVOS: 

Art. 2º - O Santa Música Festival oportuniza aos participantes o desenvolvimento das diferentes 

capacidades e habilidades, promovendo a integração músico-cultural e fortalecendo a música e suas 

diversas formas de manifestação. 

 Art. 3º - Constituem objetivos do Festival Santa Música: 

 I - Mostrar a cultura da música nos seus mais variados aspectos; 

 II - Apresentar a diversidade cultural de nossa cidade e região através da música; 

 III - Promover o intercâmbio cultural entre os profissionais do ramo musical;  

IV- Revelar novos talentos oferecendo um espaço para apresentações de músicas, incentivando novos 

compositores, intérpretes e instrumentistas a mostrarem seus trabalhos para novos públicos;  

V - Incentivar e premiar os participantes em destaque; 

3- Cronograma do Festival: 

Procedimentos Data 

Período de inscrições (via e-mail) 1/10 à 04/11/2019 

Resultado dos inscritos* (via site) 09/11/2019 

Divulgação dos selecionados para as apresentações 11/11/2019 

Apresentação Categoria voz infantil e premiação 15/11/2019 

Apresentação Categoria Banda Autoral e premiação 15/11/2019 

Apresentação Categoria Banda Cover e premiação 16/11/2019 

Apresentação Categoria Grupo Instrumental e premiação 16/11/2019 

Apresentação Categoria Voz solo e premiação 17/11/2019 

Apresentação Categoria Duplas e premiação 17/11/2019 

*Estar inscrito no festival não garante vaga na apresentação final.  



 
 

4 – DOS PARTICIPANTES: 

Art.4º - Cada candidato poderá participar representando sua escola, empresa apoiadora ou por conta 

própria em UMA ÚNICA CATEGORIA e com apenas uma música. 

 

5 – DAS CATEGORIAS: 

Art. 5º - Os critérios para cada categoria são: 

Parágrafo Primeiro:  

Categoria VOZ INFANTIL ( AMADOR) 

-Idade: 05 a 12 anos 

-Somente poderão se inscrever nesta categoria estudantes que estejam frequentando, regularmente, 

o ensino fundamental ou médio de seu município e que não estejam recebendo cachês em possíveis 

apresentações artísticas. 

ENVIAR POR E-MAIL santamusicafestival@gmail.com, os seguintes materiais:  

- FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA 

- CÓPIA OU FOTO DA DECLARAÇÃO ASSINADA EM ANEXO A FICHA DE INSCRIÇÃO  

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

 -TONALIDADE DA MÚSICA 

- LINK DO YOUTUBE COM A MÚSICA OU ENVIO DE VÍDEO EM ANEXO AO E-MAIL OU DIRETAMENTE VIA 

WHATSAPP EM: (55) 9 99018071  

OBS: INDICAR NA DESCRIÇÃO DA MENSAGEM O NOME DO CANDIDATO E CATEGORIA QUE ESTÁ SE 

INSCREVENDO.  

- LINK DE REDE SOCIAL (FACEBOOK OU INSTAGRAM) 

 

Categoria VOZ SOLO – (AMADOR) 

- Idade: Maiores de 12 anos 

Poderão se inscrever nesta categoria os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 

- Candidatos que NÃO sejam professores de canto, corais, técnicas vocais e instrumentos diversos; 

- Candidatos que NÃO sejam profissionais da música.  

- Candidatos que NÃO tenham CD e/ou DVDs gravados. 

mailto:santamusicafestival@gmail.com


 
 

ENVIAR POR E-MAIL santamusicafestival@gmail.com, os seguintes materiais:  

- FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA 

- CÓPIA OU FOTO DA DECLARAÇÃO ASSINADA EM ANEXO A FICHA DE INSCRIÇÃO  

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

 -TONALIDADE DA MÚSICA 

- LINK DO YOUTUBE COM A MÚSICA OU ENVIO DE VÍDEO EM ANEXO AO E-MAIL OU DIRETAMENTE VIA 

WHATSAPP EM: (55) 9 99018071  

OBS: INDICAR NA DESCRIÇÃO DA MENSAGEM O NOME DO CANDIDATO E CATEGORIA QUE ESTÁ SE 

INSCREVENDO.  

- LINK DE REDE SOCIAL (FACEBOOK OU INSTAGRAM) 

 

CATEGORIA DUPLAS – (AMADORES) 

-Idade: Maiores de 12 anos 

Poderão se inscrever nesta categoria os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 

- Candidatos que NÃO sejam professores de canto, corais, técnicas vocais e instrumentos diversos; 

- Candidatos que NÃO sejam profissionais da música.  

- Candidatos que NÃO tenham CD e/ou DVDs gravados. 

ENVIAR POR E-MAIL santamusicafestival@gmail.com, os seguintes materiais:  

- FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA 

- CÓPIA OU FOTO DA DECLARAÇÃO ASSINADA EM ANEXO A FICHA DE INSCRIÇÃO  

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

 -TONALIDADE DA MÚSICA 

- LINK DO YOUTUBE COM A MÚSICA OU ENVIO DE VÍDEO EM ANEXO AO E-MAIL OU DIRETAMENTE VIA 

WHATSAPP EM: (55) 9 99018071  

OBS: INDICAR NA DESCRIÇÃO DA MENSAGEM O NOME DO CANDIDATO E CATEGORIA QUE ESTÁ SE 

INSCREVENDO.  

- LINK DE REDE SOCIAL (FACEBOOK OU INSTAGRAM) 
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Categoria GRUPO INSTRUMENTAL (AMADORES E PROFISSIONAIS) 

-Idade: Maiores de 12 anos 

Poderão se inscrever nesta categoria os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 

- Candidatos AMADORES E PROFISSIONAIS, ou seja, serão aceitas inscrições de bandas amadoras e 

também de artistas, bandas, com músicos que já possuem carreira profissional;  

- ENVIAR POR E-MAIL santamusicafestival@gmail.com, os seguintes materiais:  

- FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA 

- CÓPIA OU FOTO DA DECLARAÇÃO ASSINADA EM ANEXO A FICHA DE INSCRIÇÃO  

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

- LINK DO YOUTUBE COM A MÚSICA OU ENVIO DE VÍDEO EM ANEXO AO E-MAIL OU DIRETAMENTE VIA 

WHATSAPP EM: (55) 9 99018071  

OBS: INDICAR NA DESCRIÇÃO DA MENSAGEM O NOME DO CANDIDATO E CATEGORIA QUE ESTÁ SE 

INSCREVENDO.  

 

Categoria BANDA COVER (AMADORES) 

-Idade: Maiores de 12 anos 

Poderão se inscrever nesta categoria os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 

- Candidatos que NÃO sejam professores de canto, corais, técnicas vocais e instrumentos diversos; 

- Candidatos que NÃO sejam profissionais da música.  

- Candidatos que NÃO tenham CD e/ou DVDs gravados. 

ENVIAR POR E-MAIL santamusicafestival@gmail.com, os seguintes materiais:  

-FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA 

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

- LINK DO YOUTUBE COM A MÚSICA OU ENVIO DE VÍDEO EM ANEXO AO E-MAIL OU DIRETAMENTE VIA 

WHATSAPP EM: (55) 9 99018071  

OBS: INDICAR NA DESCRIÇÃO DA MENSAGEM O NOME DO CANDIDATO E CATEGORIA QUE ESTÁ SE 

INSCREVENDO.  

- LINK DE REDE SOCIAL (FACEBOOK OU INSTAGRAM) 
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Categoria BANDA AUTORAL: (AMADORES E PROFISSIONAIS) 

-Idade: Maiores de 12 anos 

Poderão se inscrever nesta categoria os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 

- Candidatos AMADORES E PROFISSIONAIS, ou seja, serão aceitas inscrições de bandas amadoras e 

também de artistas, bandas, com músicos que já possuem carreira profissional;  

- ENVIAR POR E-MAIL santamusicafestival@gmail.com, os seguintes materiais:  

- FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA 

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

- LINK DO YOUTUBE COM A MÚSICA OU ENVIO DE VÍDEO EM ANEXO AO E-MAIL OU DIRETAMENTE VIA 

WHATSAPP EM: (55) 9 99018071  

OBS: INDICAR NA DESCRIÇÃO DA MENSAGEM O NOME DO CANDIDATO E CATEGORIA QUE ESTÁ SE 

INSCREVENDO.  

 

Parágrafo Segundo: É de total responsabilidade de cada candidato a escolha da categoria que irá 

participar, conforme os critérios estabelecidos no parágrafo Primeiro do Artigo 5º deste Regulamento 

e, em caso de denúncia e comprovação de inscrição irregular, o candidato será automaticamente 

desclassificado e não haverá devolução do valor da inscrição. 

 

Parágrafo Terceiro: De todas inscrições validadas (com documentação completa), serão selecionadas 

para as finais do festival, divulgadas no site oficial do Festival, as seguintes vagas: 

- 15 vagas na Categoria VOZ INFANTIL 

- 15 vagas na Categoria VOZ SOLO 

- 15 vagas na Categoria DUPLAS  

- 10 vagas na Categoria GRUPO INSTRUMENTAL 

- 10 vagas na Categoria BANDA COVER  

- 10 vagas na Categoria BANDA AUTORAL 
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6 – DAS INSCRIÇÕES: 

Art. 6º - As inscrições estarão disponíveis a partir de 01 de Outubro até às 12h (meio 

dia) do dia 04 de NOVEMBRO de 2019. As Inscrições devem ser feitas em forma de envio de e-mail 

para o seguinte endereço santamusicafestival@gmail.com com o assunto “Inscrição Festival” 

ATENÇÃO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR NO ENVIO DO E-MAIL: 

6.1- FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA, no final deste edital, com Nome do candidato identificado 

como será anunciado nos dias das finais do evento caso o mesmo esteja classificado para as finais. 

Caso o candidato esteja representando sua escola ou empresa apoiadora também identificar a mesma. 

6.2 – DECLARAÇÃO EM ANEXO A FICHA DE INSCRIÇÃO, encaminhar foto ou cópia da declaração 

assinada pelo candidato ou responsável. 

6.3 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO (foto do comprovante em boa resolução em 300dpi) 

6.3.1 Alunos de escolas municipais da cidade de SANTA MARIA - RS são isentos da taxa de inscrição, 

desde que devidamente matriculados. 

6.4- Link do youtube com a interpretação do candidato AO VIVO ou arquivo em vídeo (mp4). O 

acompanhamento é de livre escolha dos candidatos (violão ou teclado no caso das categorias VOZ 

INFANTIL, VOZ SOLO E DUPLAS). No caso das BANDAS E GRUPOS INSTRUMENTAIS a formação musical  

 

deve ser fiel ao que será realizada no dia do evento caso seja classificado para a apresentação final. É 

necessário o nome da cada integrante e seu respectivo instrumento. 

 

6.5- No caso das categorias VOZ INFANTIL, VOZ SOLO E DUPLAS é necessário o envio da TONALIDADE 

que o intérprete irá executar no dia do evento caso venha a ser classificado para as finais, bem como 

um link do youtube na versão original na qual está se baseando para a execução do arranjo da música.  

 

Vale salientar que nestas três categorias o evento disponibilizará de uma BANDA DE APOIO do festival, 

sendo PROIBIDO que o concorrente traga algum músico acompanhante. A única exceção será dada 

caso o intérprete queira executar algum instrumento para seu próprio acompanhamento. 

 

6.6 - No caso das categorias VOZ SOLO, DUPLAS, BANDAS COVERS link de uma rede social (Facebook 

ou Instagram) que será verificada pela comissão julgadora comprovando a NÃO atuação profissional 

do candidato. 

Ressalta-se que NÃO serão consideradas as inscrições que não atenderem todos os itens deste artigo 

bem como NÃO serão aceitas as informações em e-mails separados.  
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Parágrafo Primeiro – A Banda de Apoio executará a Música no tom indicado e na versão descrita na 

ficha de inscrição do candidato. Em caso de não haver indicação, será feito no tom e versão original da 

música e NÃO será trocado. 

 

Art.7º - VALOR DAS INSCRIÇÕES: 

-Categorias VOZ INFANTIL, VOZ SOLO E DUPLAS:  R$50,00 (Cinquenta Reais) 

 

-Categorias GRUPOS INSTRUMENTAIS E BANDAS: R$ 80,00 (Oitenta Reais) 

Valores pagos mediante depósito bancário na seguinte conta: 

Banco do Brasil: Agência 1484-2 e Conta Corrente nº 30.922-2 – Atoque - Ensino de Música. 

(O comprovante de depósito deve estar anexado ao e-mail de inscrição do candidato, em imagem de 

resolução 300dpi) 

 

Art.8º - Descrição dos Critérios e documentos para Inscrições: 

 

a) E-mail devidamente preenchido conforme orientações deste regulamento; 

b) Em caso de menor de idade, especialmente na categoria VOZ INFANTIL, cópia scaneada e envio de 

documento de autorização da participação da criança/adolescente com assinatura do Pai ou 

Responsável, bem como cópia e envio scaneado do Documento de Identidade do mesmo; 

c) Na inscrição dos candidatos estudantes, especialmente na categoria VOZ INFANTIL, deverá constar 

a cópia scaneada do comprovante de matrícula da Escola; 

f) Pagamento da taxa de inscrição conforme Art.6º deste edital; 

Obs: Os finalistas irão assinar um Termo de autorização para uso de imagens (fotografias e vídeos em 

redes sociais). 

8 - DA PREMIAÇÃO: 

 

Art. 9º - A premiação aos candidatos vencedores será em dinheiro (moeda corrente) do 1º ao 3º lugar 

por categoria e troféu do 1º ao 5º lugar por categoria, conforme descrição abaixo: 

 

1ºLugar - R$ 750,00 + Produção de um vídeo clipe* pela Produtora Maestro1 + troféu 

2ºLugar - R$500,00 + troféu  

3ºLugar - R$ 250,00 + troféu 



 
 

O evento ainda contará com uma premiação especial dedicada ao artista revelação/escolha do 

público. Este receberá um valor em dinheiro de R$ 150,00 (moeda corrente) e um trófeu exclusivo do 

festival. 

*Os videoclipes contarão com a seguinte estrutura: 01 diretor cinematográfico e roteirista, 01 diretor 

de fotografia, 01 operador de câmera, 01 assistente geral, luzes principiais, fumaça cenográfica, Lanche 

para a equipe e o artista. Não estão inclusos nesses videoclipes os serviços de making of e fotografia, 

podendo ser adicionados sob responsabilidade financeira e logística do artista. Os videoclipes não 

incluem atores e cenários elaborados, ficando por conta do artista adicionar e custear esses itens. As 

gravações deverão ser realizada em uma diária, onde o artista deverá seguir o planejamento fornecido 

pela Maestro1 Produções, em reunião de briefing que será agendada após o festival. O roteiro e 

referências do videoclipe serão mostrados ao artista, que pode colocar suas considerações e 

sugestões, porém a decisão final é de responsabilidade da Maestro1 Produções. A gravação será no 

formato “Master Shot”, com locação a definir pela equipe da Maestro1 Produções. O áudio da música 

que será gravada, deve ser fornecido pelo artista, na versão final, em “.mp3” ou “.wav”, para que não 

haja alteração em relação ao áudio oficial que será publicado em outras plataformas. O videoclipe será 

entregue editado e finalizado para o artista, que deverá divulgar sempre a ficha técnica do trabalho. A 

divulgação de conteúdo dos bastidores, das gravações ou até mesmo de prévias do videoclipe não são 

permitidas sem a permissão da Maestro1 Produções. 

 

9 – DOS ENSAIOS: 

 

Art. 10º - Os ensaios serão realizados no BOMBRIL Centro de Atividades Múltiplas José Garibaldi 

Pogetti, localizado no Parque Itaimbé, no centro da cidade de Santa Maria da seguinte forma: 

Dia 15/11/2019 – Sexta: 

Categoria VOZ INFANTIL – Das 09h às 12 horas.  

Categoria BANDA AUTORAL – Das 14h às 17 horas. 

 

Dia 16/11/2019 – Sábado: 

Categoria BANDA COVER– Das 09h às 12 horas. 

Categoria GRUPO INSTRUMENTAL – Das 14h às 17 horas. 

 

Dia 17/11/2019 – Domingo: 

Categoria VOZ SOLO – Das 09h às 12 horas. 

Categoria DUPLAS – Das 14h às 17 horas. 



 
 

Parágrafo Primeiro - O candidato que chegar após o horário estabelecido para o ensaio, sendo que 

este será informado por contato telefônico e via e-mail pela comissão organizadora,  estará 

automaticamente desclassificado, sem direito a reembolso do valor da inscrição. 

 

Parágrafo Segundo - Todos os participantes deverão chegar no ensaio e se apresentar à Comissão 

Organizadora nos horários estabelecidos e poderão passar até 2 (duas) vezes a música, se os grupos 

instrumentais, as bandas e os cantores julgarem necessário. 

 

Parágrafo Terceiro - Quando o candidato se apresentar à comissão organizadora para o ensaio, o 

mesmo fará o sorteio da ordem da sua apresentação para a noite. 

 

10 – DAS APRESENTAÇÕES: 

 

Art.11º- As apresentações do Festival serão em três dias, da seguinte forma: 

 

 

Dia 15/11 – Sexta 

Horário de início 19 horas 

Categoria VOZ INFANTIL e Categoria BANDA AUTORAL respectivamente. 

 

Dia 16/11 – Sábado 

Horário de início 19 horas 

Categoria GRUPO INSTRUMENTAL e BANDA COVER respectivamente. 

 

Dia 17/11 – Domingo 

Horário de início 19 horas 

Categoria VOZ SOLO e DUPLAS respectivamente. 

 

Art. 12º - Ao ser chamado para a sua apresentação, cada participante terá o prazo máximo de: 

- 3 (três) minutos para iniciar sua apresentação nas categorias VOZ INFANTIL, VOZ SOLO E DUPLAS. 

- 7 (sete) minutos para iniciar sua apresentação nas categorias GRUPO INSTRUMENTAL E BANDAS 

COVERS OU AUTORAIS. 



 
 

Caso não atenda à exigência, será automaticamente desclassificado pela Comissão Organizadora. 

Art. 13º - Após entregue e efetivada a Inscrição do candidato, a música a ser interpretada NÃO poderá 

ser substituída. 

 

11–DA INFRAESTRUTURA PARA ENSAIO E APRESENTAÇÃO: 

 

Art. 14º - A Comissão Organizadora disponibilizará estrutura de Banda de Apoio para as categorias VOZ 

INFANTIL, VOZ SOLO E DUPLAS, formada por músicos profissionais com o suporte de equipamentos 

compatíveis para o acompanhamento dos candidatos com qualidade no ensaio e nos dias das 

apresentações, NÃO sendo permitido outra banda e/ou músicos para acompanhamento, a não ser que 

o próprio candidato queira tocar algum instrumento junto na sua apresentação. 

Parágrafo Primeiro - Os participantes NÃO poderão utilizar recursos de playback (MD/trilhas 

musicais/MID/VS entre outros recursos). 

Parágrafo Segundo: As interpretações serão somente AO VIVO com a Banda de Apoio disponibilizada 

pelo Festival, ficando terminantemente proibido o uso de quaisquer recursos. 

 

12 – DAS COMISSÕES: 

Art. 15º - Caberá única e exclusivamente aos integrantes da Comissão Julgadora analisar, julgar e dar 

as notas que avaliarem coerentes a cada candidato, conforme os critérios estabelecidos neste  

 

Regulamento, independente de estilos e preferências musicais, entregando as planilhas com as notas 

atribuídas e assinadas, para a Comissão de Apuração dos resultados finais. 

13–DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DA PONTUAÇÃO: 

 

Art. 16º - Ficam estabelecidos os seguintes critérios a serem aplicados em ambas categorias e 

modalidades:  

- Afinação, interpretação, ritmo e dicção para as categorias VOZ INFANTIL, VOZ SOLO, DUPLAS.  

- Afinação e/ou execução do solista, interpretação, arranjo instrumental e harmonia do grupo  para 

as categorias GRUPO INSTRUMENTAL, BANDA COVER OU BANDA AUTORAL. 

As notas serão de 1 a 10 com observações livres de cada jurado. 

O total de pontos de cada participante será tabulado mediante a soma das notas de cada Jurado, 

conforme os critérios estabelecidos no Art. 19º, sendo definida a classificação por Categoria, de acordo 

com a média das notas dos Jurados. 



 
 

Art. 17º - Em caso de Empate na somatória da pontuação, será considerada a pontuação recebida no 

seguinte critério: 

- Maior número de pontos em AFINAÇÃO para as categorias VOZ INFANTIL, VOZ SOLO E DUPLAS. 

- Maior número de pontos em AFINAÇÃO/EXECUÇÃO DO SOLISTA  e HARMONIA DO GRUPO para as 

categorias GRUPO INSTRUMENTAL , BANDA AUTORAL E BANDA COVER. 

 

14. DIREITOS AUTORAIS 

 12.1 – Todos os autores, compositores e intérpretes participantes do Festival Santa Música autorizam 

a divulgação, edição, transmissão, retransmissão de imagens e sons de suas obras, em publicação, 

mídia ou peças publicitárias vinculadas ao mesmo, através de qualquer meio, isentando, assim, a 

organização do Festival, do pagamento de qualquer taxa, contribuição, preservados os direitos 

autorais dos compositores. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1 – Toda e qualquer reclamação ou denúncia (acompanhada de documentos comprobatórios) 

acerca de irregularidades envolvendo qualquer música selecionada, deverá ser formulada por escrito 

e entregue à Comissão Organizadora, que terá plenos poderes, visando à boa realização da missão 

específica, sendo suas decisões irrecorríveis, não cabendo recursos de qualquer natureza. 

Santa Maria, 18 de outubro de 2019 


