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6° Festival de Musica do IFSP Campus Caraguatatuba 

1. Disposii;oes Gerais

1.1. 0 6° Festival de Musica do IFSP Campus Caraguatatuba e promovido por esta 
instituic;;ao de ensino e tern como objetivos disseminar a importancia da cultura 
musical, revelar talentos e incentivar a criatividade da comunidade academica. 

2 . Da participai;ao 

2.1. Poderao participar do 6° Festival de Musica do IFSP Campus Caraguatatuba 
todos os alunos do Campus Caraguatatuba, de cursos tecnicos, cursos superiores e 
cursos de formac;;ao inicial e continuada (FIC), devidamente matriculados. 
2.2. Pelo menos I (um) integrante da banda devera ser aluno do Campus 
Caraguatatuba. 

3. Das inscrii;oes

3.1. A inscric;;ao no concurso se dara mediante ao preenchimento da ficha de inscric;;ao 
na CRE (Coordenadoria de Registros Escolares), de 19 de abril a 13 de maio, das 
Sh as 20h.

3.2. Poderao se inscrever bandas ou artistas solo de todos os generos musicais. 
3.3. A inscric;;ao da banda/artista solo devera ser feita no nome de I (um) responsavel 

que seja integrante da banda, aluno do Campus Caraguatatuba devendo fomecer 
na ficha os nomes e dados pessoais de todos os integrantes. 

3.4. As inscric;;oes s6 serao aceitas ate 13 de maio, nos horarios de funcionamento da 
CRE, expostos neste regulamento no subitem 3.1. Os que nao estiverem de acordo 
com este regulamento nao serao julgados. 

3.5 S6 serao aceitas, para participac;;ao no 6° Festival de Musica, ate 10 (dez) bandas ou 
artistas solo, de acordo com a ordem de inscric;;ao. Oepois de completadas as I 0 
( dez) bandas ou artistas solo, as inscric;;oes estarao encerradas. 

4. Da apresentai;ao

4.1. As apresentac;;oes serao realizadas durante a VI Semana Cultural do IFSP Campus 
Caraguatatuba, no dia 18 de maio, a partir das I 7h. 

4.2. Cada banda/artista solo podera se apresentar com ate 2 (duas) musicas, de autoria 
pr6pria ou cover, de no maxi mo 5 ( cinco) minutos cada. 
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4.3. 0 lnstituto Federal Campus Caraguatatuba, disponibilizara infra-estrutura de palco 
como caixas de som, 2 (dois) microfones, 3 (tres) amplificadores, bateria com 
l(urn) bumbo, 1 (um) chimbal, I (uma) caixa, 2 (dois) tons, 1 (um) surdo, 1 (um) 
prato e I (urn) banco, podendo esta ser eletr6nica no dia do evento. 

4.4. Dernais acess6rios como pedais de efeito; baquetas; outros instrurnentos (corno 
guitarras, violoes, baixos, teclados e afins) deverao ser trazidos pelos pr6prios 
rnusicos, sob pena de desclassificas;ao. 

4.5. As bandas ou seu responsavel deverao vir com antecedencia no dia 18 de maio, as 
16h para escalas;ao <las apresentas;oes no patio do Campus Caraguatatuba. 

4.6. As bandas ou responsaveis que nao comparecerern no horario de escalas;ao serao 
desclassificadas e nao poderao participar do concurso. 

4. 7. No ato <las escalas;oes as bandas deverao entregar, em fol ha A4, inforrnas;oes sobre
nome da banda, componentes, musicas que serao executadas e suas respectivas 
letras, irnpressas em 4 (quatro) vias. 

5. Do julgamento

5.1. As bandas serao submetidas a analise e julgamento de uma Comissao Avaliadora 
com cornpetencia para tal finalidade. 

5.2. Nas avalias;oes serao consideradas: a) parte musical (rnelodia, harrnonia e ritrno); 
b) performance (presens;a de pal co); c) originalidade e d) irnpressao geral.

5.3. Serao elirninados, antes mesrno de se apresentarern, bandas ou artistas solo que 
tragarn letras que apresentarem conteudos preconceituosos, dogmatisrnos 

religiosos, que firarn a conduta moral. 
5.4. A avalias;ao e posterior resultado sao irrecorriveis. 

6. Do resultado

6.1. 0 resultado deste concurso sera divulgado a todos os participantes no dia 18 de 
rnaio, durante a VI Semana Cultural do IFSP Campus Caraguatatuba, ap6s as 
apresentas;oes e julgarnentos, no patio do lnstituto Federal de Educas;ao, Ciencia e 
Tecnologia de Sao Paulo, Campus Caraguatatuba. 

7. Da premia�ao

7. I. A premias;ao ocorrera logo ap6s a divulgas;ao do resultado.
7.2. A banda ou artista solo vencedor do Festival de Musica sera certi ficado, premiado 

e tera um release publicado no site da instituis;ao. 

8. Disposi�oes Finais

8.1. 0 ato da inscris;ao neste concurso implica na aceitas;ao plena dos termos deste 
regularnento. 

8.2. Os casos omissos, isto e, nao conternplados neste regulamento serao decididos pela 
Comissao A valiadora, nao cabendo recursos. 

Nelson Alves Pinto 
Diretor Geral 

Caraguatatuba, 19 de abril de 2016 

IFSP Campus Caraguatatuba 
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