
 

Regulamento do 18º Festival de Música e Artes do CEPE-FUNDÃO (ON-LINE) 

 

APRESENTAÇÃO 

O Festival de Música e Artes CEPE‐FUNDÃO é um concurso de MÚSICA, POESIA, CRÔNICA e FOTOGRAFIA e será 

realizado on‐line. 

1. INSCRIÇÕES 

1.1 Geral 

• As inscrições poderão ser efetuadas no período de 01 a 30 de outubro de 2020, pelo site: 

www.festivalcepefundao.com.br  

• Só poderão se inscrever maiores de 18 anos. 

1.2 No Concurso de Música 

• Tema livre. 

• Os documentos necessários para a inscrição no concurso de música são:  gravação da voz acompanhada de 

um instrumento e cópia da letra devidamente identificada. 

• Os materiais para a inscrição deverão ser enviados para o E Mail: festivalcepefundao@gmail.com 

• O concurso de música contará com 4 (quatro) categorias sendo: 

• Composição e Letra (inédita) e Interpretação para sócios do CEPE e Força de trabalho da Petrobras. 

• Composição e Letra (inédita), Interpretação para parentes e amigos ‐ Talento Amigo. 

• Todos os participantes das categorias: CEPE Interpretação, Talento amigo Composição e Letra e Interpretação 

deverão se apresentar com a banda oficial do Festival, Banda Kréu. Somente será aceito, participante com a 

sua própria banda, da categoria CEPE Composição e Letra, mas para isso, será necessário acertos com os 

diretores Jair e Marcelo. 

1.3 No Concurso de Poesia 

• Tema livre. 

• A poesia apresentada deverá ser absolutamente inédita, assim considerada a poesia não divulgada por 

quaisquer meios, seja em livro único do participante ou em coletânea de vários autores, pelos meios de 

comunicação, pela internet ou que tenha participado em outro concurso. 

• Após a inscrição, enviar a poesia para o E‐Mail: festivalcepefundao@gmail.com, devidamente 

identificada, com nome do poeta e título da obra. 

• Cada participante poderá se inscrever apenas com 1 (uma) poesia. 

 

1.4  No Concurso de Crônica 

• Tema livre. 

• A crônica apresentada deverá ser absolutamente inédita, assim considerada a crônica não divulgada por 

quaisquer meios de comunicação, pela internet ou que tenha participado em outro concurso. 

• As crônicas enviadas pelos participantes, obrigatoriamente, não poderão ter conteúdo: 

(a) que possam causar danos a terceiros, seja através de difamação, injúria ou calúnia, danos materiais e/ou danos 

morais; 



(b) que seja obsceno e/ou pornográfico; 

(c) que constitua em ofensa à liberdade de crença e às religiões; 

(d) que contenha dado ou informação racista ou discriminatória; 

(e) que tenha intenção de divulgar produto ou serviço ou qualquer finalidade comercial; 

(f) que faça propaganda eleitoral ou divulguem opinião favorável ou contra partido ou candidato; 

(g) que tenha sido produzido por terceiros. 

• A crônica deverá ter no máximo 2 (duas) laudas de texto. 

• Após a inscrição, enviar a crônica para o E‐Mail: festivalcepefundao@gmail.com, devidamente 

identificada com nome do autor e título da obra. 

• Cada participante poderá se inscrever apenas com 1 (uma) crônica. 

 

1.5 No Concurso de Fotografia 

• O tema é livre. 

• As fotografias deverão ser enviadas sem qualquer montagem. 

• Após a inscrição enviar a fotografia em boa resolução para o E‐Mail festivalcepefundao@gmail.com, 

devidamente identificada com nome do fotógrafo e título da obra. 

• Cada participante poderá se inscrever com no máximo 2 (duas) fotos. 

 

1.6 Material da inscrição 

• Nenhum material enviado para inscrição será devolvido, cabendo à organização do Festival a decisão sobre o 

seu destino. 

 

 2. TRIAGEM 

2.1 Concurso de Música 

• A organização do Festival constituirá uma equipe de músicos e críticos de música para triagem do material 

inscrito que se apresentarão no Festival. 

• Não serão avaliadas as inscrições que não enviarem as gravações;  

• Cada categoria contará com 6 (seis) classificados, totalizando 24 (vinte quatro) participantes; 

• Nas categorias Composição e Letra, a música deverá ser inédita e o participante poderá concorrer apenas com 

uma música; 

• Nas categorias Interpretação, o compositor deverá ser conhecido e o participante poderá concorrer apenas 

com uma música;  

• A organização do evento poderá aumentar o número de participantes das categorias conforme a quantidade 

de inscrições e a qualidade dos participantes; 

• As músicas selecionadas serão divulgadas no dia 09 de novembro de 2020, através de correio eletrônico. 

2.2 Concurso de Poesia, Crônica e Fotografia 

• Após a seleção, todas as poesias, crônicas e fotografias, tanto dos participantes do CEPE e participantes do 

Talento Amigo, ficarão expostos no site do clube, no período de 07 de novembro a 07 de dezembro de 2020, 

para votação popular; 

• Toda segunda‐feira, durante a votação, enviaremos uma parcial para os participantes acompanharem. 

 

 



3. ENSAIO 

3.1 Concurso de Música 

• O ensaio acontecerá no mesmo dia da transmissão ao vivo; 

• A organização poderá acrescentar 1 (um) dia para o ensaio caso seja necessário devido as normas da OMS. 

 

4. PASSAGEM DE SOM 

4.1 Concurso de Música 

• Para as músicas selecionadas da categoria Composição e Letra que necessitarem de arranjo, o participante 

poderá falar com o Sr. Jair, através dos telefones (21) 3390‐7289, 98805‐7664 (Oi) e 97958‐1174 (Tim), diretor 

musical do Festival. O mesmo providenciará o arranjo junto com a Banda Kréu, gravará um CD e entregará ao 

participante para que o intérprete possa decorar e ensaiar sozinho antes do dia marcado para o ensaio geral; 

• A passagem de som será a combinar; 

• Será cumprido rigorosamente o horário da passagem de som que será marcado pelo diretor artístico. 

 

5. CONCURSO DE POESIA 

• As poesias selecionadas ficarão expostas no site www.festivalcepefundao.com.br, no período de 07 de 

novembro a 07 de dezembro de 2020, para a votação popular. 

 

6. CONCURSO DE CRÔNICA 

• As crônicas selecionadas ficarão expostas site no www.festivalcepefundao.com.br, no período de 07 de 

novembro a 7 de dezembro de 2020, para a votação popular. 

 

7. CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

• Todas as fotos selecionadas ficarão expostas no site no site www.festivalcepefundao.com.br, no período de 

07 de novembro a 07 de dezembro de 2020, para a votação popular. 

 

8. JULGAMENTO 

8.1 Concurso de Música 

• A equipe de jurados será composta por no mínimo 3 (três) personalidades abalizadas no campo da Música 

Nacional, para cada etapa do festival. 

• As notas serão de 1 a 10, mas os jurados terão liberdades para definirem os melhores. 

• Serão escolhidos os 1º, 2º e o 3º lugares de cada categoria. 

• Os quesitos a serem considerados para julgamento, tanto para os sócios quanto para talento amigo, serão: 

              a) Composição e Letra: Letra (poesia) / Melodia / Harmonia 

              b) Interpretação: Afinação / Dicção / Interpretação / Comunicação com o público 

• A decisão do júri será soberana e irrevogável, não cabendo recurso de qualquer natureza. 

 

8.2 Demais categorias 

• Os concursos de Poesia, Crônica e Fotografia estarão expostos no site www.festivalcepefundao.com.br e a 

votação será popular. 



• Receberá um troféu os vencedores de cada categoria (CEPE: Poesia, Crônica e Fotografia) e (Talento Amigo: 

Poesia, Crônica e Fotografia), mais votada. 

• O público poderá votar uma única vez em cada categoria: (CEPE: Poesia, Crônica e Fotografia) e (Talento 

Amigo: Poesia, Crônica e Fotografia) 

 

9. PREMIAÇÃO 

9.1 Geral 

• Não haverá premiação em dinheiro. 

• Todos os troféus serão entregues no mesmo dia. Sendo que: se a transmissão ao vivo for realizada no clube, 

todos receberão o troféu nesse dia, mas se a transmissão for em estúdio, para não haver aglomeração, os 

troféus serão entregues no sábado seguinte, somente com a presença dos vencedores, dentro das normas da 

OMS. 

 

9.2 Concurso de Poesia 

• As  2 (duas) poesias mais votadas, 1 do CEPE e 1 do Talento amigo se apresentarão na transmissão ao vivo e 

receberão um troféu cada;  

• As poesias deverão ser apresentadas em forma teatral ou declamadas. 

 

9.3 Concurso de Crônica 

• As 2 (duas) crônica mais votada, 1 do CEPE e 1 do Talento amigo receberão um troféu cada. 

 

9.4 Concurso Fotografia 

• As  2 (duas) fotos mais votadas , CEPE e talento amigo, receberão um troféu cada. 

 

RESOLUÇÕES FINAIS 

1) Todas as dúvidas que porventura venham a surgir serão resolvidas pelos organizadores do Festival. 

2) A organização do Festival reserva‐se o direito de dissolver qualquer categoria caso o número de inscrições não atinja 

o mínimo necessário para a realização do Festival. 

3) No momento da assinatura da ficha de inscrição, ou inscrição vi site, o participante aceita todas as condições 

colocadas nesse regulamento. 

4) Os participantes cedem, através desse regulamento, todos os direitos de áudio e vídeo colhidos durante o 18º 

Festival de Música e Artes CEPE‐FUNDÃO. Os registros (áudio e vídeo) das apresentações das músicas inscritas, das 

poesias e fotografias serão de propriedade do CEPE‐FUNDÃO – Clube dos Empregados da Petrobras, que será titular 

exclusivo dos direitos autorais (do áudio e do vídeo) e poderá por si ou por terceiros, a qualquer tempo, sem limitação 

de número de vezes, no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida aos participantes qualquer remuneração ou 

compensação, fixá‐las em qualquer tipo de suporte material, tais com CD, CD‐ROM, DVD, veiculação através da 

internet e qualquer espécie de utilização que seja conveniente, por prazo indeterminado. 

5) No momento da inscrição, os participantes assumirão toda e qualquer responsabilidade no que se refere à autoria 

das músicas, das poesias, das crônicas e das fotografias inscritas, bem como sua utilização no Festival, de acordo com 

o exposto neste regulamento, isentando a Comissão Organizadora do Festival, a partir deste momento, de todo e 

qualquer pleito ou reivindicação de terceiros. Os participantes declaram, ainda, não existir qualquer impedimento 

legal ou contratual que impossibilite a utilização das músicas inscritas, nos termos deste regulamento.  

6) Os participantes do concurso autorizam, com o ato da inscrição, o Clube dos Funcionários a divulgar imagens, fotos 

e trabalhos (música, poesia e fotografia) do concurso na mídia, bem como nos materiais de divulgação a serem 

produzidos (livro, folder, banner, cartaz, revista, folheto), sem nenhuma remuneração com base nos Direitos Autorais. 

7) Os casos omissos serão analisados pela organização do Festival, sendo sua decisão soberana e irrecorrível. 



8) A organização do Festival não admitirá agentes, empresários ou quaisquer outros intermediários em seu 

relacionamento com os participantes, em todos os assuntos ligados direta ou indiretamente ao 18º Festival de Música 

e Artes do CEPE‐FUNDÃO, no presente ou no futuro. 

9) A organização não se responsabilizará pela guarda, acondicionamento, conservação, transporte, manutenção ou 

reparo dos instrumentos musicais de propriedade dos integrantes das bandas, ou de terceiros, bem como pelos 

prejuízos advindos de extravio, furto ou roubo dos mesmos. 

10) A organização do Festival reserva‐se o direito de desclassificar qualquer participante, caso haja desrespeito aos 

horários, programações, determinações do regulamento e principalmente se não estiver presente na hora da entrega 

do troféu. 

11) Da decisão de desclassificação do participante, conforme item 10, não caberá qualquer espécie de reivindicação 

ou pleito. 

12) Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas através do telefone 997665074 – vivo/WhatsApp (Luiza Ratare) ou 

através do E‐Mail: festivalcepefundao@gmail.com  

13) Fica eleito o Foro da cidade do Rio de Janeiro para qualquer dúvida judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

CEPE‐FUNDÃO ‐ Rua Lobo Carneiro, S/N ‐ Cidade Universitária ‐ Ilha do Fundão ‐ RJ ‐ CEP: 21.941‐591 

    (21) 99612‐5602 / (21) 3397‐2793    faleconosco@cepefundao.com.br / www.cepefundao.com.br 

 


