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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
 

 

FESTIVAL DA CANÇÃO DE ELÓI MENDES 
 
 
 
 

I - DATAS E ORGANIZAÇÃO: 
 

 
 

Art. 1 - O Festival da Canção de Elói Mendes é organizado pela Prefeitura 

Municipal de Elói Mendes, através da Secretaria  Municipal de Educação e 

Cultura. 

Art. 2 - O Festival da Canção de Elói Mendes será realizado nos dias: 19,20 e 
 

21 de agosto de 2016, em Elói Mendes/MG. 
 

Art. 3 - O festival da Canção de Elói Mendes classificará e premiará as 05 

melhores músicas apresentadas. 

 
 
 
 

II - INSCRIÇÃO: 
 

 
 

Art. 4-  A inscrição será gratuita e deverá ser enviada pelo Correio, no período 

de 20 de junho a 23 de julho de 2016. A inscrição realizada pelo correio deverá 

observar a data de postagem (até o dia 23 de julho de 2016). Não haverá 

inscrição via internet. 

 
Endereço para inscrição: 

 

 
 

A/C DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO FESTIVAL DA CANÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES / MG 

Rua Cel. Antônio Pedro Mendes, 225 – Centro 
 

Elói Mendes MG – CEP-37110 – 000 
 

 
 

Art. 5 - Cada participante poderá inscrever no máximo 03 (três) músicas de 

autoria individual ou com parceria. 

Art. 6 - O conteúdo do material enviado no ato da inscrição, sendo o conteúdo 

do envelope de inteira responsabilidade do participante. Os envelopes serão



abertos e o conteúdo conferido somente na hora do processo de  seleção. 

Material incompleto será automaticamente desclassificado. 

Art. 7- As composições deverão ser inéditas e originais, tanto na parte musical 

como  nos versos.  Entende-se  por  inédita  a  música  que  não  tenha  sido 

distribuída comercialmente e lançada por gravadora com selo e registro no 

ECAD.  Como original, a que não contiver plágio, adaptação ou citação poética 

e musical de outro autor ou compositor. 

Art. 8 - Somente serão consideradas músicas com a letra em português. 
 

Art. 9 - No material de inscrição deverá constar: 
 

 
 

a) Ficha de inscrição  preenchida com  o nome,  CPF e  Carteira  de 
 

Identidade, endereço, e-mail e telefone do compositor e do intérprete. A 
 

ficha estará disponível no site  www.eloimendes.mg.gov.br . 
 

 
 

b) Um CD  com a música gravada na íntegra e em formato mp3 (não 

serão aceitas músicas em outros formatos que não sejam Mp3, o que 

acarretará na automática desclassificação da mesma); O CD deverá ser 

identificado com o nome da música (cada música inscrita deverá ser 

apresentada em um CD, ou seja, não serão aceitas mais de uma música 

em um mesmo CD) Exige-se, desta gravação, qualidade e excelência. 

 
 

c) Cinco cópias impressas da letra de cada música inscrita, em papel 

tamanho A4, fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento de 1,5. 

 
 

d) Cópia do comprovante de residência, como documento obrigatório 
 

 
 

e) Relato de trajetória artística contendo no máximo cinco linhas - 

fonte Arial tamanho 12, espaçamento 1,5. 

 
 

Observação: O material necessário à inscrição (ficha de inscrição, CD e demais 

documentos)  deverá  estar  em  envelope  pardo.  Para  cada  música  será 

solicitado um envelope. 

 
 

Art. 10 - O material inscrito não será devolvido.

http://www.eloimendes.mg.gov.br/


Art. 11 - No ato de inscrição os participantes cedem, automaticamente, os 

direitos de seus trabalhos para a gravação do CD e/ou DVD do evento. 

Art. 12 - Cada intérprete poderá participar com, no máximo, duas composições. 

Art. 13 - A simples inscrição já pressupõe a aceitação e concordância com 

todos os termos do presente regulamento, valendo como contrato de adesão.  

 

 
 

III - SELEÇÃO: 
 

 
 

Art. 14 - A seleção das 30 músicas a serem apresentadas no   festival  será 

feita por profissionais convidados pela comissão organizadora. A divulgação da 

lista das músicas classificadas acontecerá no dia 08 de  agosto de 2016, pelo 

site www.eloimendes.mg.gov.br. 

Art. 15 - As músicas inscritas em material defeituoso, ou seja, de letras 

incompletas ou cuja qualidade de gravação prejudique a sua utilização no CD, 

ou  que  impeça  o trabalho  consciente  de julgamento  pela  comissão,  serão 

automaticamente desclassificadas. 

 
 

IV - APRESENTAÇÕES: 
 

 
 

Art. 16 - As 30 (trinta) músicas selecionadas para concorrerem serão 

apresentadas nos dois primeiros dias do festival, sendo 15 (quinze) a cada dia. 

Apenas 15 dessas músicas, serão selecionadas como semifinalistas e 

reapresentadas no último dia, para classificação final. 

Art. 17 – As 30 músicas selecionadas serão apresentadas nos dias 19 (15 

músicas), 20 de agosto de 2016 (15 músicas) a partir das 20 horas e  as 15 

finalistas serão apresentadas no dia 21 de agosto; a partir das 16 horas.   O 

evento acontece no Club Elói Mendes, Centro de Elói Mendes/MG 

Art. 18 - Qualquer alteração na ordem de apresentação deverá ser discutida 

com a comissão organizadora, pelo inscrito, até 05 (cinco) dias após a 

publicação da listagem. 

Art.  19  -  A  classificação  das  músicas finalistas  será  feita  pela  comissão 

julgadora.

http://www.eloimendes.mg.gov.br/


Art. 20 - Cada intérprete ou grupo terá direito a, no máximo, 15 minutos para a 

passagem  de  som,  que  será  realizada,  das  13  h  às  17h,  por  ordem  de 

chegada, no dia de sua respectiva apresentação. 

Art. 21 - Além da aparelhagem de som, estará disponível aos participantes 

corpo de uma bateria contendo um bumbo, um surdo e dois tons. 

Art. 22- É proibido o uso de “samplers”, de pré-gravações em midi ou de outros 

recursos tecnológicos de áudio pré-gravado. 

Art. 23 - Se o intérprete não confirmar sua participação até cinco dias antes da 

apresentação, ele estará automaticamente desclassificado e a primeira música 

suplente da lista será convocada. 

 
 

V - JÚRI: 
 

 
 

Art. 24 - A comissão julgadora será formada por profissionais ligados à área 

musical, por escolha da Comissão Organizadora. 

Art. 25 - As decisões da Comissão Julgadora, em quaisquer etapas, serão 

soberanas, e sobre o seu resultado não caberão recursos nem esclarecimentos 

adicionais. 

 
 

VI - PRÊMIOS: 
 

 
 

Art. 26 – Será distribuído um total R$10.000,00 entre as cinco músicas 

premiadas. 

Os prêmios serão assim distribuídos: 
 

1º lugar: Troféu + R$ 4.000,00 
 

2º lugar: Troféu + R$ 3.000,00 
 

3º lugar: Troféu + R$ 1.500,00 
 

4º lugar: Troféu + R$ 1.000,00 
 

5º lugar: Troféu + R$ 500,00 
 

 
 

Art. 27 – Os pagamentos da premiação seguirão os trâmites legais 

estabelecidos pela Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal de Elói 

Mendes.



Art. 28 - Os casos omissos neste regulamento ou não esclarecidos serão 

resolvidos pela Comissão Organizadora, não cabendo recursos contra suas 

decisões. 

 
 
 
 
 

 
Elói Mendes, 20 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

Comissão Organizadora do Festival de Elói Mendes 


