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REGULAMENTO

O FAM - Festival de Música da Alta Mogiana, uma realização da Eclética Produtora de Ideias! e Zumquê 

Produções & Arte, com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, sob a direção artística de Dimi Zumquê, 

será realizado nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2016, na casa de shows RP Hall, situada na Avenida Capitão 

Salomão nº 2.230, em Ribeirão Preto/SP, e tem como principais objetivos o incentivo à criação musical, abrindo 

espaço para novos talentos; promover o intercâmbio cultural e oferecer ao público um evento artístico de 

qualidade e elevado nível técnico. A 7ª edição do FAM abrigará duas categorias: Canção (música e letra) e 

Instrumental (executada apenas por instrumentos). 

Das inscrições

1) As inscrições das músicas poderão ser efetuadas do dia 17/08 até 30/09/2016, pessoalmente, pelos 

Correios ou via internet.

a) A ficha de inscrição está disponível no site Festivais do Brasil (www.festivaisdobrasil.com.br).

b) Cada participante poderá inscrever até 03 músicas.

c) A taxa de inscrição, por música, é de R$ 15,00 até o dia 17/09, ou R$ 20,00 após essa data, até o término 

das inscrições, e deverá ser paga através de depósito ou transferência bancária para a conta do Banco do Brasil, 

Ag. 7032-7, Cc 6744-X, em favor de Eclética Produções Artísticas Ltda, CNPJ 07.961.862/0001-20. Importante: 

enviar cópia do comprovante de pagamento junto com o material de inscrição.

d) As inscrições feitas pelos Correios, ou entregues pessoalmente (de segunda a sexta feira, das 14h às 18h), 

deverão ser enviadas para: Zumquê Produções & Arte, Rua Dr. João Gomes da Rocha n° 305, Jardim Irajá - 

Ribeirão Preto / SP - CEP: 14.020-550 (colocar assunto: FAM - Festival de Música da Alta Mogiana 7ª Edição).

e) As inscrições via internet, com o material descrito no item 2.2, abaixo, devem ser feitas pelo e-mail 

festivaldaaltamogiana@gmail.com até às 23h59 do dia 30/09.

2) Material necessário para a inscrição

2.1) Inscrições via Correios, ou pessoalmente:

Categoria Canção

a) Ficha de inscrição com todos os campos preenchidos.

b) 03 (três) cópias da letra na íntegra idêntica ao material gravado que será encaminhado para triagem, 

digitadas no Word, fonte Arial 12, impressas em papel sulfite A4, onde constem o título e compositor(es).

c) Música gravada em CD. A má qualidade da gravação poderá acarretar na não classificação da música.

d) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

e) Partitura ou cifragem harmônica da composição, caso opte pela utilização da banda de apoio do Festival.

Categoria Instrumental 

a) Ficha de inscrição com todos os campos preenchidos.

b) Música gravada em CD. A má qualidade da gravação poderá acarretar na não classificação da música.

c) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

2.2) Inscrições via internet:
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Categoria Canção

a) Ficha de inscrição com todos os campos preenchidos.

b) Letra da música na íntegra, idêntica ao material gravado que será encaminhado para triagem, digitada 

no Word (somente no Word), fonte Arial 12, onde constem o título e compositor(es).

c) Músicas em mp3 (somente em mp3). A má qualidade da gravação poderá acarretar na não classificação 

da música.

d) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição digitalizada (escaneada).

e) Partitura ou cifragem harmônica digitalizada da composição, caso opte pela utilização da Banda de 

Apoio do Festival.

Categoria Instrumental

a) Ficha de inscrição com todos os campos preenchidos.

b) Músicas em mp3 (somente em mp3). A má qualidade da gravação poderá acarretar na não classificação 

da música.

c) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição digitalizada (escaneada).

2.3) Todo o material deverá ser enviado para o e-mail festivaldaaltamogiana@gmail.com

3) As inscrições serão confirmadas pela Comissão Organizadora via e-mail, através do endereço 

eletrônico indicado na ficha de inscrição.

Obs: Caso o responsável pela inscrição não receba a confirmação até 10 dias após o envio ou entrega do 

material, este deverá entrar em contato com a Comissão Organizadora pelo telefone 16 3043-6504 ou pelo 

e-mail festivaldaaltamogiana@gmail.com. 

4) O material de inscrição não será devolvido. 

5) É proibida a participação, direta ou indireta, de qualquer pessoa ligada à realização da 7ª 

edição do FAM, seja na parte executiva ou artística.

5.1) As músicas inscritas deverão ser originais e inéditas, ou seja, nunca  gravadas/ editadas em disco ou 

CD com tiragem comercial, produzidas e lançadas por gravadora com amplitude nacional, ou divulgada 

amplamente em rádio ou TV, e, como original, a que não contiver plágio, adaptação ou citação poética e 

musical de outro autor ou compositor. Músicas que tenham sido lançadas em CDs de outros festivais, ou 

em CDs independentes com tiragem máxima de 2.000 cópias, são permitidas.

5.2) Não existem restrições a gêneros musicais. Para a categoria Canção as letras devem ser em português, 

sendo permitidas apenas citações em outros idiomas. 

6) Entre as músicas inscritas serão selecionadas 24 (vinte e quatro) composições, sendo 18 da 

Categoria Canção e 06 da Categoria Instrumental.

6.1) A triagem será feita por profissionais ligados à área artística e estará sob coordenação do diretor 

artístico do festival.

7) Os responsáveis pela inscrição, apenas os selecionados, depois de comunicados, deverão 

confirmar presença no festival por e-mail, no prazo máximo de 72 horas, sob pena de 

desclassificação a critério da Comissão Organizadora.

8) Todos os contatos deverão ser feitos entre a Organização do FAM e o responsável pela inscrição. 

Não sendo o mesmo o autor, será necessário o envio de documento de autorização e liberação, 

assinado pelo(s) autor(es), obedecendo ao prazo citado no item 7, acima.

9) É proibida a utilização de playback ou bases pré-gravadas.
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Das eliminatórias

10) Em cada uma das eliminatórias, nos dias 27 e 28/10, serão apresentadas doze músicas, sendo 

nove da categoria Canção e três da Categoria Instrumental. As nove músicas com maior pontuação 

na Categoria Canção, e as três músicas com maior pontuação na Categoria Instrumental, levando-

se em consideração as duas eliminatórias, estarão automaticamente classificadas para a final, que 

será realizada no sábado, dia 29/10 e concorrerão aos prêmios em dinheiro. 

10.1) O resultado das doze músicas classificadas para a final será anunciado após o término da segunda 

eliminatória.

Dos ensaios e apresentação

11) As músicas classificadas poderão ser apresentadas pelos autores ou por intérpretes por eles 

indicados na ficha de inscrição, sendo necessária a confirmação dos intérpretes. Caso não haja 

essa confirmação, a música poderá ser desclassificada.

12) Cada intérprete poderá se apresentar em apenas 1 (uma) música, entre as 24 classificadas para 

o festival.

13) Os ensaios e apresentações terão os seguintes critérios: 

a) Será observado rigoroso controle dos horários de ensaios das músicas, bem como das apresentações.

b) A ordem da apresentação das músicas nas eliminatórias será definida previamente, a critério da 

organização, e não poderá ser alterada.

c) A ordem de apresentação das músicas na grande final será definida por sorteio, após a apresentação do 

workshop/palestra, no dia 29 de Outubro.

d) Os concorrentes da Categoria Canção poderão contar com a banda de apoio do festival, formada por 

músicos profissionais nos seguintes instrumentos: bateria, baixo, violão/guitarra, e teclado. A banda de 

apoio ficará à disposição dos concorrentes da Categoria Canção nos dois dias de eliminatória (passagem de 

som e apresentação) e na final (apresentação). 

e) Os concorrentes da Categoria Instrumental deverão trazer grupo próprio para apresentação da música - 

podendo também se apresentar de forma solo - obedecendo ao registro, e formação, da música inscrita.

e) Todos os concorrentes, quando houver a necessidade, deverão fazer uso da bateria, cubo de baixo e 

cubo de guitarra, disponibilizados pelo Festival. Não serão permitidas substituições desses itens.

Dos prêmios

14) As músicas vencedoras receberão a seguinte premiação:

**1º Lugar: R$ 10.000,00; 2º Lugar: R$   8.000,00; 3º Lugar: R$   6.000,00; 4º Lugar: R$ 4.000,00; 

5º Lugar: R$ 2.000,00; **Melhor música Instrumental: R$ 5.000,00; Do 6° ao 12° Lugares: R$ 500,00

Valor total da premiação em dinheiro R$ 38.500,00 .

b) Da premiação acima poderão ser descontados impostos e encargos de acordo com a legislação vigente. 
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c) **Prêmio Extra: A melhor Canção (1° Lugar) e a Melhor Música Instrumental, além da premiação 

em dinheiro, ganharão também a gravação de um CD com 10 (dez) faixas cada, no estúdio Sollua 

(Gargolândia). Esse prêmio extra não inclui hospedagem e alimentação durante a gravação. A mixagem, 

masterização e prensagem do CD são de responsabilidade dos premiados.                                      

Do CD

15) As 24 (vinte e quatro) músicas classificadas farão parte de um CD institucional do festival 

que será produzido pela Eclética Produtora de Ideias! e Zumquê Produções & Arte. Para isso, os 

inscritos ao concordarem com o regulamento, estarão declarando a autorização de gravação e 

isenção de cobranças de direitos autorais para eventual participação no CD.

Do júri

16) O júri será composto por 5 (cinco) membros selecionados pela direção do festival. Serão 

contratados somente profissionais ligados aos quesitos que serão julgados, ou seja: música, letra 

(Categoria Canção) e interpretação; e que não possuam vínculos com os selecionados.

16.1) Ao diretor artístico caberá a direção dos trabalhos de julgamento, zelando pela autonomia e 

cumprimento do processo de votação.

16.2) A decisão do júri, uma vez anunciada, será irrecorrível.

Das disposições gerais

17) Para os classificados que residam a mais de 90 km de distância de Ribeirão Preto, haverá 

ajuda de custo no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). As despesas com transporte (viagem) 

hospedagem e alimentação são de responsabilidade dos concorrentes.

18) A direção do FAM reserva-se o direito de, a qualquer momento, excluir a música do 

participante que não observar ou infringir as normas do festival.

19) A simples inscrição no FAM, já pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do 

presente regulamento, valendo como contrato de adesão. 

20) Cabe à Direção e Comissão Organizadora do FAM, promover alterações que se façam 

necessárias para o bom desenvolvimento do Festival.

21) Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela direção e pela Comissão 

Organizadora do FAM - Festival de Música da Alta Mogiana.

Ribeirão Preto, 15 de agosto de 2016.


