
I FESTIVAL CERCANIAS DE MÚSICA POPULAR

01 – DA REALIZAÇÃO:

O “I  Festival  de  Cercanias  de  Música  Popular”  é  uma realização  da  Prefeitura  de  Resende, 
através da Secretaria Municipal de Indústria e Tecnologia e da Fundação Casa da Cultura Macedo 
Miranda, em parceria com os Municípios que compõe o consórcio Cercanias.

02 – DO OBJETIVO:

O I  Festival  Cercanias de Música Popular  tem como objetivo incentivar a “produção musical”, 
revelar talentos e valorizar os artistas das cidades do consórcio Cercanias. 

03 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1  –  Podem  participar  candidatos  moradores  das  cidades  do  consórcio  Cercanias,  com 
composições inéditas de qualquer estilo musical.

3.2 – Cada cidade deverá indicar 02 (dois) representantes classificados para as semifinais e 02 
(dois)  representantes  suplentes,  discriminando  qual  é  o  primeiro  e  o  segundo  na  ordem  de 
seleção.

3.3 – A forma de seleção dos seus representantes ficará a critério dos gestores públicos de cada 
cidade, sendo assim, o Município de Resende – organizador do festival – está isento de qualquer 
responsabilidade sobre as formas e critérios adotados pelos mesmos.

04 – DA ADESÃO DAS CIDADES DO CONSÓRCIO CERCANIAS E REDISTRIBUIÇÃO DE 
VAGAS POR MUNICÍPIO

4.1 – Os municípios farão sua adesão ao enviarem para a comissão organizadora até o dia 21 de 
maio de 2012, a relação de seus representantes e suplentes, em anexo a ficha de inscrição de 
cada participante, cópias em papel ofício a letra devidamente cifrada e a gravação da música a 
ser apresentada. 

4.2 - A comissão organizadora não se responsabiliza por qualquer defeito no material enviado ou 
na  legibilidade  das  informações  prestadas,  o  que  poderá  acarretar  na  desclassificação  da 
composição.

4.3 – Caso o número de representantes seja inferior a 16 (dezesseis), a comissão organizadora 
classificará os suplentes de acordo com a ordem de seleção discriminada pelo termo de adesão 
dos Municípios, de forma a configurar duas semifinais.

05 – DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO:

O simples ato da inscrição do concorrente importa, para todos os efeitos, em termo de autorização 
na gravação,  publicação  e  execução  da  obra  musical,  bem como repassa,  automaticamente, 
todos os direitos de uso de imagem do evento aos organizadores do festival.

06 – DA ORIGINALIDADE E INEDITISMO: 



Todas as músicas inscritas deverão ser inéditas, não perdendo tal condição músicas que tenham 
sido gravadas, sem fins comerciais em CDs de outros festivais ou eventos similares, desde que 
estejam liberadas para  reedição.  Também deverá  ser  mantida a originalidade,  entendendo-se 
como tal à inexistência de plágio de composição já existente, considerada tanto a parte musical 
quanto literária. O não ineditismo e a ausência de originalidade poderão ser apurados através da 
Comissão  Organizadora  ou  por  denúncia  de  qualquer  dos  concorrentes  sob  a  forma escrita, 
através de termo próprio e no prazo de 48 horas após a divulgação da lista dos classificados. A 
comprovação da(s) irregularidade(s) acarretará na imediata desclassificação da(s) música(s).

07 – DAS ELIMINATÓRIAS E DA FINAL:

7.1 – As Semifinais eliminatórias acontecerão nos dias 31 de maio e 01 de junho de 2012, às 19 
horas, no Parque das Águas, em Resende, dentro da Programação do Projeto Cercanias.

7.2 – Cada semifinal terá no mínimo 08 (oito) participantes, classificando no mínimo 04 (quatro) e 
no máximo 05 (cinco) para a final.

7.3 – A Final acontecerá no dia 02 de junho de 2012, às 19 horas, no Parque das Águas, em 
Resende, dentro da programação do Projeto Cercanias, com no mínimo 08 (oito) e no máximo 10 
(dez) participantes.

08 - DO JURI:

8.1 – O Corpo de Jurados das semifinais será composto por 01 (um) jurado representante de cada 
cidade participante, sendo o representante do Município organizador (Resende) o presidente do 
júri.

8.2 – Os jurados serão escalados em dias diferentes das apresentações dos representantes de 
sua cidade, com exceção do município organizador.

8.3 – O Corpo de Jurados da Grande Final será composto por pessoas de notório saber na área 
da Música, convidada pela comissão organizadora e sem relação com as cidades participantes.

09 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:

9.1 - Cada jurado preencherá a ficha de avaliação de acordo com o julgamento dos seguintes 
itens a avaliar: 

1. Música

2. Letra

3. Afinação

4. Ritmo

5. Interpretação

Cada item avaliado  terá  uma nota  de  0,0  (zero)  a  10  (dez)  de cada  jurado com sua  média 
aritmética como total. A nota definitiva do candidato será a soma de cada nota total dos jurados 
dividida pelo número dos jurados.

10 – DA APURAÇÃO:
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Cada jurado encaminhará sua planilha,  devidamente assinada,  ao digitador,  o qual  entregará, 
diretamente, para a comissão organizadora a planilha contendo os resultados a serem divulgados.

Obs: A comissão organizadora ficará responsável pela confecção das planilhas.

11 – DA PREMIAÇÃO:

11.1 – DA PREMIAÇÃO DAS MÚSICAS FINALISTAS:

1º Lugar: R$3.000,00 (Três mil reais) + Troféu
2º Lugar: R$2.000,00 (Dois mil reais) + Troféu.
3º Lugar: R$1.000,00 (Um mil reais) + Troféu.

Melhor Interprete – Troféu

Melhor Instrumentista – Troféu

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

A simples inscrição da música já pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do 
presente regulamento, valendo como contrato de adesão.

13 – DOS CASOS OMISSOS:

Todos os casos não previstos nesse regulamento serão resolvidos diretamente pela Comissão 
Organizadora.

MAIORES INFORMAÇÕES:

Fundação  Casa  da  Cultura  Macedo  Miranda,  telefone:  (24)  3354-3762  (falar  com  Ângelo 
Tramezzino)
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