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Este é apenas um resumo do regulamento. O edital oficial em breve estará  
nos sites: www.buenobrandao.com.br e www.buenobrandao.mg.gov.br 

 

CRONOGRAMA DO FESTIVAL 
 

13 a 21 de julho: período de inscrições; 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

27 de julho: divulgação das 24 músicas selecionadas e sorteio da ordem de 

apresentação dos vídeos dessas 24 músicas; 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

30 de julho: divulgação dos vídeos de 12 músicas selecionadas e avaliação pelo júri  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

31 de julho: divulgação dos vídeos das outras 12 selecionadas e avaliação  pelo júri  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

02 a 05 de agosto: postagem dos vídeos das 10 músicas finalistas no perfil do Facebook 

da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, para a votação popular; 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

06 de agosto (feriado municipal em Bueno Brandão): apresentação do resultado final e 

premiação dos vencedores; 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

09 a 20 de agosto: depósito dos prêmios aos vencedores nas respectivas contas 

bancárias informadas pelos mesmos no formulário de inscrição (se a conta for do Banco 

do Brasil, Bradesco ou Sicoob, o depósito é feito logo, pois temos agência desses 

bancos aqui na cidade). 
 

 

INSCRIÇÕES e 1ª FASE: SELEÇÃO 
 
 

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 13 a 21 de julho (é preciso 

estar com 18 anos completos até 21 de julho de 2021) 

Procedimentos para inscrição: 
 

  1      Preencher e enviar o formulário de inscrição on-line, através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/1gOy2P498G6lpYybOS6qafCye3f35KIW

BTWYV1T4S7zs/edit; 
 

  2     Enviar os 4 itens a seguir para o email  cultura@buenobrandao.mg.gov.br  
                   

         ITEM 1 ► cópia do CPF e RG do responsável pela(s) música(s) – pode ser 

escaneada ou fotografada (com boa qualidade) e vale cópia da carteira de habilitação. 
 

         ITEM 2  ► letra completa da(s) música(s) em arquivo DOC ou PDF; 

https://docs.google.com/forms/d/1gOy2P498G6lpYybOS6qafCye3f35KIWBTWYV1T4S7zs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1gOy2P498G6lpYybOS6qafCye3f35KIWBTWYV1T4S7zs/edit


 
 
 
 
 

        ITEM 3  ► vídeo da interpretação da(s) música(s). Observar estas condições: 
 

         qualidade mínima (Full HD 1920 x 1080) e gravação na posição horizontal 
 

         não serão aceitos vídeos com animações, vídeo clipe e efeitos visuais com uso de 

         computação gráfica, e sim, somente, cenografia e iluminação, caso o participante 

         assim o queira, e não obrigatoriamente; 
 

         serão aceitos vídeos montados, gravados por músicos em suas casas; 
 

         é permitido, mas não obrigatória, o uso de legendas e tradução em LIBRAS  

         na mesma tela, desde que em uma janela menor; 
 

               nas gravações não pode haver efeitos que modifiquem a voz e instrumentos; 
 

         não serão aceitas gravações feitas explicitamente para outros eventos, ou 

         seja, gravações que façam referência a outro evento;. 
 

         nas gravações com a presença de mais de um intérprete/instrumentista,  

         observar as normas sanitárias de segurança em função da pandemia. 

                   

        ITEM 4  ►  vídeo bem curto, com algum participante da gravação, apresentando 

o nome do intérprete/grupo, dos participantes da apresentação, da música, do 

compositor da música, da cidade de onde é e a citação: 3º CANTO MÍSTICO – 

FESTIVAL DE MPB DE BUENO BRANDÃO, sul de Minas. 

 

OBSERVAÇÕES: Cada participante poderá inscrever até 02 (duas) músicas e os 

músicos/instrumentistas podem acompanhar mais de um intérprete. 

 

AVALIAÇÃO: comissão julgadora com 3 integrantes selecionará 24 músicas, avaliando: 

      I - qualidade da letra: criatividade e linguística (10 pontos) 

      II - qualidade da melodia: qualidade e originalidademusical (10 pontos) 

      III - qualidade da interpretação: aspecto vocal, instrumental e arranjo (5 pontos) 

 

ANÚNCIO DAS 24 SELECIONADAS: 27 de julho através do Facebook da Prefeitura 

Municipal de Bueno Brandão e os respectivos responsáveis pelas 24 composições 

selecionadas serão avisados através de email ou whatsapp (preferencialmente). 

 

 

SEGUNDA FASE: CLASSIFICAÇÃO 

 
APRESENTAÇÃO DOS VÍDEOS DAS 24 MÚSICAS SELECIONADAS:  

12 músicas no dia 30 de julho e mais 12 no dia 31 julho, com transmissão pelo 

canal do YouTube e pelo Facebook da Prefeitura de Bueno Brandão, às 20h30. 

A ordem de apresentação dos vídeos será definida por sorteio a ser realizado dia 

27 de julho. Esse sorteio será gravado em vídeo e enviado a todos os participantes que 

tiveram músicas selecionadas.  



 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DAS 24 MÚSICAS: uma comissão de 7 jurados (que não serão os 

mesmos da fase de seleção) avaliará as 24 músicas e já estabelecerá o resultado final, 

mas que ainda não será divulgado (não há porque os mesmos jurados darem notas 

diferentes na fase final, já que estariam avaliando o mesmo vídeo com a mesma 

música). As 10 músicas com maior pontuação serão as 10 finalistas. 
 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E NOTAS: serão usados os mesmos critérios e pontos 

da fase de seleção, porém, como são 7 jurados, serão excluídas uma maior nota e uma 

menor nota, sendo consideradas na somatória apenas 5 notas restantes. 
 

DIVULGAÇÃO DAS 10 MÚSICAS FINALISTAS: a relação das 10 músicas finalistas 

será divulgada por ordem alfabética do nome da música, no dia 02 de agosto de 2021, 

enviada a todos os finalistas e os vídeos das 10 composições finalistas serão postados 

no perfil do Facebook da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, para o início da 

votação popular, que vai até o dia 05 de agosto. 

 
FASE FINAL E PREMIAÇÃO 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: no dia 06 de agosto (feriado municipal em 

Bueno Brandão), com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook da Prefeitura de 

Bueno Brandão, às 20h30, serão apresentados os vídeos das 10 finalistas já em ordem 

de classificação: 10º lugar, depois 9º, 8º e assim por diante até a divulgação do 1º lugar. 

Em seguida será divulgado o PRÊMIO DO JURI POPULAR, que é de R$1.000,00, para 

o vídeo mais curtido entre 02 e 05 de agosto.  

  

PREMIAÇÃO OFICIAL:  

1º lugar: R$ 4.000,00      5º lugar: R$ 800,00     8º lugar: R$ 500,00 

2º lugar: R$ 2.000,00      6º lugar: R$ 500,00     9º lugar: R$ 500,00 

3º lugar: R$ 1.000,00      7º lugar: R$ 500,00    10º lugar: R$ 500,00 

4º lugar: R$ 900,00                    

 
DEPÓSITO DOS PRÊMIOS: será feito entre 09 e 20 de agosto, nas contas bancárias 

informadas no formulário de inscrição (se a conta for do Banco do Brasil, Bradesco ou 

Sicoob, o depósito é feito logo, pois são as agências bancárias existentes na cidade). 

 
NOSSOS CONTATOS 

 

Gerson ou Mônica: Departamento de Cultura 

         35  9.9714-0559           35  3463-1385  

         cultura@buenobrandao.mg.gov.br 

         @CulturaBuenoOficial 
          

         Rua Coronel Ramalho,   127 – Centro 
         37578-000 Bueno Brandão - MG  

Os 10 finalistas 

receberão também  

certificado de 

participação, com  

sua classificação. 
 


