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REGULAMENTO - 1º. FESTIVAL DA MÚSICA ACARIENSE
Edição 2021 – Julho e Agosto

A Prefeitura Municipal de Acari, por meio da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esportes, comunicam a eventuais interessados que estão abertas as inscrições
para o 1º. FESTIVAL DE MÚSICA ACARIENSE, que resultará na premiação de
compositores e interpretes, considerando as seguintes condições e regras gerais:
JUSTIFICATIVA/FINALIDADE:
Acari é uma cidade rica em cultura, isso reflete nas várias composições que foram
produzidas ao longo dos anos, por filhos, filhas da cidade e também artistas que aqui
passaram apaixonando-se por nossa terra.
O 1º FESTIVAL DE MUSICA ACARIENSE é um projeto voltado prioritariamente
para toda a comunidade acariense que se interessa pela música e pela poesia,
principalmente autoral. Em síntese, tem como objetivo valorizar os artistas locais, de
Acari e do Seridó.
É uma iniciativa que visa reconhecer e contemplar os diversos gêneros e estilos
musicais, valorizando os novos talentos, dando-lhes visibilidade, além de estimular a
criação e difusão da música em nossa cidade.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
a) As inscrições serão gratuitas;
b) O participante deverá registrar na inscrição o arquivo em vídeo da sua composição,
seus dados pessoais, assim como a indicação do interprete;
c) O participante deve ter 16 anos ou mais;
d) Cada participante somente poderá inscrever uma única música para o Festival;
e) Não poderão participar parentes – de até 2º. Grau – dos julgadores que integram a
seguinte comissão: Augusto Telles; Alícia Bruna de França; Jaécia Bezerra de Brito;
Marcio Dantas e Benildo Nogueira.
f) Cada participante ficará responsável pelos equipamentos necessários à elaboração de
seu vídeo;
g) Os participantes são responsáveis pela eventual utilização não autorizada
decomposições não autorais;
h) Os participantes autorizam a divulgação dos seus nomes, apelidos e imagens,
exclusivamente de interesse da comunicação, marketing e propaganda do 1º.
FESTIVAL DE MÚSICA ACARIENSE;
i) O participante não poderá divulgar, veicular, falar ou vestir o nome de qualquer
empresa durante e no âmbito do concurso.
j) Não serão aceitas paródias;
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO I);
b) Ficha com histórico da composição devidamente preenchida (ANEXO II);
c) O VÍDEO com duração máxima de 5 (cinco) minutos;
d) A inscrição somente será validada com o envio do referido vídeo até o dia 26 de
Julho de 2021.

DAS ETAPAS:
I - Inscrições: As inscrições serão realizadas Via E-MAIL do Museu Histórico de Acari
– museuhistoricodeacarimha@gmail.com, devendo os participantes preencher o
formulário de inscrição, enviar o vídeo de no máximo 5 (cinco) minutos, até o dia 26 de
Julho, cantando e interpretando a música autoral.
II - A composição deve ser de autoria do artista que está se inscrevendo, podendo o
interprete ser outra pessoa. Sendo que o premiado será o autor e inscrito no festival, e o
melhor cantor receberá uma menção honrosa, juntamente com um prêmio de R$600,00.
III – A composição é de livre temática, desde que não faça apologia a temas polêmicos
como política e sexualidade;
IV - O prazo para inscrições serão do dia 12 à 26 de Julho;
V - A lista dos participantes selecionados para a primeira fase será divulgada no
dia 31 de Julho de 2021, nas mídias sociais da Prefeitura Municipal de Acari.
Etapa 1: Avaliação do vídeo de inscrição. O vídeo deverá ser enviado pelo e- mail: do
Museu Histórico de Acari – museuhistoricodeacarimha@gmail.com, até o dia 26 de
Julho, devidamente identificado com o nome da composição e do autor inscrito, com
duração máxima de 5 (cinco) minutos.
Serão selecionadas até 10 (dez) composições pela Comissão Avaliadora para a primeira
fase, que serão apresentados no pavilhão virtual da tradicional festa de agosto.
A avaliação será feita segundo os critérios abaixo:
- Conteúdo e contexto da composição: 0 a 10 PONTOS
- Criatividade: 0 a 10 PONTOS
- originalidade: 0 a 10 PONTOS
TOTAL DE PONTOS: 30 PONTOS

Os participantes classificados deverão apresentar suas composições na Etapa semifinal
que acontecerá ao vivo, no dia 11 de Agosto no pavilhão virtual da festa onde serão
escolhidos os três primeiros colocados para disputar a final no dia 12 de agosto.
As composições selecionadas para a Etapa Final serão divulgadas no pavilhão virtual da
tradicional festa de agosto, no dia 11/08 pela comissão julgadora e transmitidas pelas
redes sociais da prefeitura municipal de Acari.
Em caso de empate na seleção e na final os critérios de desempate serão:
a) Melhor nota da composição no item “originalidade”;
b) Persistindo o empate, nova votação entre os membros da Comissão Julgadora
considerando, em particular, o item “criatividade”.
ETAPA FINAL - LIVE
Apresentação por meio de live no dia 12 de Agosto de 2021 no pavilhão virtual da festa.
MENÇÃO HONROSA - INTERPRETE
a) O interprete ganhará uma menção honrosa, fazendo jus também a premiação;
b) A Comissão Julgadora fará a análise, para concessão da Menção Honrosa, dos
seguintes itens:
Afinação: 0 a 10 PONTOS
Presença de Palco: 0 a 10 PONTOS
Harmonia: 0 a 10 PONTOS

PONTOS TOTAL: 30 PONTOS.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:
a) A sequência de apresentação na final será definida por sorteio a ser realizado no dia;
b) As apresentações terão início após o concerto da Filarmônica Maestro Felinto Lúcio
Dantas. Os participantes deverão chegar ao local, com duas horas de antecedência, para
o sorteio e ajustes do som.
DA PREMIAÇÃO:
a) Serão premiados os 3 (três) participantes de maiores notas na ETAPA FINAL;
b) A soma da pontuação ficará sobre responsabilidade da Comissão Julgadora e os
prêmios serão fornecidos pela Prefeitura de Acari e parceiros, entregues após a
divulgação dos resultados.
1° LUGAR – R$1.200,00 + produção musical em estúdio (áudio e vídeo)
2° LUGAR – R$1.000,00
3° LUGAR – R$ 800,00
c) Para a menção honrosa, dada ao melhor interprete, será concedida o seguinte prêmio:
- Menção honrosa (melhor interprete) – R$600,00 (seiscentos reais)
CRONOGRAMA
12/07/2021 – Início das inscrições;
26/07/2021 – Fim do período de inscrição com envio do vídeo;
31/07/2021 – Resultado dos classificados para a primeira etapa;
11/08/2021 – Etapa semifinal
12/08/2021 – Etapa Final.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos neste Regulamento serão dirigidos pela Comissão Organizadora do
concurso integrada por Adriano Campelo (Presidente) e os membros Girlene Edson,
Eliene Santos, Luzineide de Souza, Albertina da Guia.
Para eventuais esclarecimentos, enviar e-mail para:
museuhistoricodeacarimha@gmail.com

Eliene Santos
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Adriano Campelo
Coordenador de Cultura

Anexo I - Ficha de Inscrição

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nº de Inscrição:
Vídeo nº:
Nome da composição:
Ano da composição:
Nome completo do autor:
Data de nascimento:
Idade:
Filiação:
Endereço:
Telefone: WhatsApp :
E-mail:
Responsável pela inscrição:

Anexo II - Ficha com Histórico da Composição

Histórico da letra da composição:

