
REGULAMENTO V FEMUBB 

QUINTO FESTIVAL DE MÚSICA DE BARRA DO BUGRES 
 

CAPÍTULO I 

DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

 
ARTIGO 1 - O V Festival de Música de Barra do Bugres (FEMUBB) é 

uma iniciativa da produtora cultural Dalva Lucia Brito do Nascimento, 

popular Papy Nascimento, através da Secretaria de Cultura do Estado de 

Mato Grosso, por meio de Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, e 

realizar-se-á nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2021, no Centro de Eventos 

em Barra do Bugres, MT -  com o foco de valorizar e reconhecer os 

talentos musicais, municipais, regionais e nacionais, bem como a 

pluralidade cultural. 

 

ARTIGO 2 - Os objetivos do FEMUBB são: 

 

I - Promover o intercâmbio cultural; 

 

II - Divulgar o Município no Estado e Brasil; 

 

III - Fortalecer a integração entre municípios; 

 

IV - Despertar e motivar o gosto pela música; 

 

V - Proporcionar à comunidade de Barra do Bugres a oportunidade de 

prestigiar o potencial artístico dos munícipes; 

 

VI - Criar oportunidade aos artistas locais, regionais e nacionais, para 

demonstrarem e desenvolverem seus talentos. 

 

ARTIGO 3 - Os participantes de todas as categorias deverão interpretar 

canções já gravadas e reconhecidas nacionalmente, sendo vedada a 

participação com música autoral anônima. 

 

Parágrafo único: serão aceitas somente inscrições de músicas e letras 

nacionais, em idioma Português-BR. 

 

ARTIGO 4 - Será permitida somente a inscrição de interpretes com cinco 

(5) anos de idade ou mais. 

 

 

 

 



 

ARTIGO 5 - O festival se dividirá em três (3) categorias, sendo: 

 

I - ADULTO SETANEJO 

 

II - ADULTO MPB e GOSPEL 

 

III - INFANTO-JUVENIL LIVRE 

 

§ 1º - Concorrerão na categoria infanto-juvenil livre crianças e adolescentes 

que tiverem de cinco (5) a dezessete (17) anos de idade, e na categoria 

Adulto Sertanejo ou Adulto MPB e Gospel os maiores de dezoito (18) 

anos. 

 

§ 2º - O enquadramento da canção inscrita em qualquer das categorias 

acima mencionadas será decidido pela comissão organizadora. 

 

ARTIGO 6 - Cada candidato poderá concorrer em apenas uma das 

categorias. 

 

Parágrafo único: não serão admitidas, dentro de cada categoria, músicas 

repetidas, ainda que de versões diferentes. Neste caso, terá o direito de 

interpretar a canção aquele que se inscrever primeiro. 

 

CAPÍTULO II 

DAS INSCRIÇÕES 

 

ARTIGO 7 - Poderão participar do festival até sessenta (60) candidatos, 

sendo vinte (20) por categoria. 

 

Parágrafo único: caso o número de candidatos em alguma das categorias 

não atinja o máximo de vinte (20) participantes, as vagas serão 

remanejadas às demais categorias, proporcionalmente, até que se atinja o 

número total de sessenta (60) calouros. 

 

ARTIGO 8 - As inscrições para o V FEMUBB serão realizadas entre os 

dias 19/02/2021 a 10/03/2021, de maneira gratuita. 

 

Parágrafo único: o prazo para inscrição poderá ser prorrogado a critério 

exclusivo da comissão organizadora. 

 

ARTIGO 9 - O candidato deverá preencher o formulário de inscrição no 

link a seguir: 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej_q9iaC77BgOLv25S1A2jU

GeJ6YdpwvKKNTTeEP9D_lCEnQ/viewform?usp=pp_url 

e preenchendo todos os itens obrigatórios.  

Parágrafo único: Vale ressaltar que o responsável do menor de idade deve 

preencher o formulário do Anexo I deste edital e entregar no dia do ensaio, 

acompanhando o candidato.  

 

ARTIGO 10 - As informações inseridas no formulário de inscrição são de 

exclusiva responsabilidade do candidato e não poderão ser alteradas, exceto 

mediante expressa autorização da comissão organizadora. 

 

ARTIGO 11 - No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar, além do 

formulário de inscrição devidamente preenchido: 

 

I - cópia de qualquer documento de identificação; 

 
II - cópia da música original a ser interpretada em mídia digital ou link do 

youtube; 

 

III - letra da música a ser interpretada (formulário em anexo); 

 

IV - autorização (para o intérpretes menores de idade) assinada pelo 

responsável (formulário em ANEXO); 

 

V - cópia de qualquer documento de identificação do responsável pelo 

menor. 

 

ARTIGO 12 - Os candidatos poderão se apresentar com o 

acompanhamento da banda do festival ou de maneira acústica, com seu 

próprio instrumento. 

 

Parágrafo único: é proibida a participação no festival com Playback, 

Karaokê ou à Capela. 

 

ARTIGO 13 - O candidato deverá se inscrever com apenas uma (1) 

música, que será interpretada tanto nas eliminatórias quanto na final. 

 

CAPÍTULO III 

DO LOCAL DO EVENTO 

 

ARTIGO 14 - Considerando as restrições sociais de combate ao novo 

coronavírus (COVID-19), o festival será realizado com restrição de 

público, em local apropriado dentro do Município de Barra do Bugres, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej_q9iaC77BgOLv25S1A2jUGeJ6YdpwvKKNTTeEP9D_lCEnQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej_q9iaC77BgOLv25S1A2jUGeJ6YdpwvKKNTTeEP9D_lCEnQ/viewform?usp=pp_url


a ser previamente informado aos calouros, visando o atendimento a 

todas as normas sanitárias em vigor. 
 

ARTIGO 15 - O festival será transmitido ao vivo, via live streaming 

(forma de transmissão de som e imagem através de uma rede de  

computador ao vivo via internet) , para o público em geral. 

 

Parágrafo único: deverão estar presentes no local de realização do evento 

apenas a equipe técnica e organizadora do evento, os membros da banda, os 

calouros, os jurados e a imprensa. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS ENSAIOS 

 
ARTIGO 16 - Os ensaios com a banda do festival ocorrerão no mesmo 

lugar da realização do evento, em horários a ser previamente informados 

aos calouros. 

 

ARTIGO 17 - Cada candidato poderá ensaiar sua canção com banda até 

duas vezes, sendo que a segunda passada ficará a exclusivo critério do 

diretor musical. 

 

Parágrafo único: Não participarão dos ensaios os candidatos que não 

forem utilizar a banda do festival. 

 

ARTIGO 18 - O candidato que for usar a banda do festival e não se 

apresentar no ensaio, estará automaticamente eliminado do concurso. 

 

CAPÍTULO V 

DAS APRESENTAÇÕES 

 

ARTIGO 19 - O candidato deverá estar presente, fisicamente, no local e 

horário indicado para realização do evento, sob pena de ser eliminado do 

concurso. 

 

ARTIGO 20 - A ordem de apresentação será definida por sorteio a ser 

efetuado pela comissão organizadora. 

 

ARTIGO 21 - Na data e hora designada, o candidato será chamado até 

duas vezes para se apresentar, sendo que o não atendimento ao chamado 

implicará na imediata eliminação do concurso. 

 

CAPÍTULO VI 

DO JULGAMENTO 



 

ARTIGO 22 - O julgamento das interpretações obedecerá aos seguintes 

critérios: 

 

I - Afinação; 

 

II - Ritmo; 

 

III - Desenvoltura de palco; 

 

IV - Qualidade de voz; 

 

V - Fidelidade à letra; 

 

ARTIGO 23 - O corpo de jurados do V FEMUBB será composto por cinco 

(5) membros, de notório conhecimento musical, que farão o julgamento das 

apresentações. 

 

ARTIGO 24 - Do corpo de jurados será escolhido um presidente pela 

Comissão Organizadora, que será o único responsável por avaliar, além dos 

demais critérios referidos no artigo 22, a fidelidade à letra. 

 

ARTIGO 25 - As notas de avaliação poderão variar de 01 (um) a 10 (dez) 

pontos para cada critério de avaliação, podendo ser fracionadas. 

 

ARTIGO 26 - Com exceção do jurado presidente, cujas notas serão 

computadas para todos os calouros, a maior e a menor nota global dos 

demais jurados, em cada apresentação, serão desconsideradas. 

 

ARTIGO 27 - No caso de empate, haverá nova apresentação para nova 

avaliação. 

 

ARTIGO 28 - No caso de nova apresentação (empate), estará 

desclassificado o concorrente que não se fizer presente no momento em que 

for chamado. 

 

ARTIGO 29 - Estarão classificados para a fase final os dezenove (19) 

candidatos que obtiverem as maiores notas nas fases eliminatórias, sendo: 

 

I - 07 (sete) candidatos da categoria adulto Sertanejo; 

 

II - 07 (cinco) candidatos da categoria adulto MPB e Gospel; 

 

III - 05 (cinco) candidatos da categoria Infanto-Juvenil Livre. 



 

ARTIGO 30 - As notas de todos os candidatos serão zeradas para a fase 

final. 

 

ARTIGO 31 - Serão vencedores do festival os candidatos que, na final, 

obtiverem as maiores notas. 

 

ARTIGO 32 - A decisão do Júri será soberana e irrevogável. 

 

CAPÍTULO VII 

DA PREMIAÇÃO 

 
ARTIGO 33 - Os vencedores do festival, até cinco (5) por categoria, 

receberão prêmios em dinheiro e troféu, nos seguintes montantes: 

 

I - CATEGORIA ADULTO SERTANEJO: 

 

a) 1º Lugar: R$ 3.000.00 + Troféu. 

b) 2º Lugar: R$ 2.000.00 + Troféu. 

c) 3º Lugar: R$ 1.500.00 + Troféu. 

d) 4º Lugar: R$ 1.000.00 + troféu. 

e) 5º Lugar: R$ 500.00 + troféu. 

 

II - CATEGORIA ADULTO MPB E GOSPEL: 

 

a) 1º Lugar: R$ 3.000.00 + Troféu. 

b) 2º Lugar: R$ 2.000.00 + Troféu. 

c) 3º Lugar: R$ 1.500.00 + Troféu. 

d) 4º Lugar: R$ 1.000.00 + troféu. 

e) 5º Lugar: R$ 500.00 + troféu. 

 

III - CATEGORIA INFANTO-JUVENIL LIVRE: 

 

a) 1º Lugar: R$ 1.500.00 + Troféu. 

b) 2º Lugar: R$ 1.000.00 + Troféu. 

c) 3º Lugar: R$ 500,00 + Troféu. 

d) 4º Lugar: R$ 300,00 + troféu. 

e) 5º Lugar: R$ 200,00 + troféu. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
ARTIGO 34 - Formam a Comissão Organizadora do V FEMUBB: 

 



I - Dalva Lucia Brito do Nascimento Euzebio – Direção Geral; 

 

II - Alessandra Ribeiro de Carvalho – Direção Técnica; 

 

III - Bruno Willys Nascimento de Sousa – Direção Musical; 

 

IV - Aucenir Tomé de Souza – Direção Técnica. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

ARTIGO 35 - As despesas de hospedagem, alimentação e transporte dos 

inscritos ficarão por conta de cada participante, ficando a Comissão 

Organizadora isenta de qualquer compromisso neste sentido. 

 

ARTIGO 36 - A Comissão Organizadora não se responsabiliza por 

problemas como saúde do candidato, extravio e furtos de equipamentos 

musicais ou objetos da banda e dos candidatos. 

 

ARTIGO 37 - Ao se inscrever no festival, o candidato autoriza o uso do 

seu nome e imagem para ser utilizado pela Comissão Organizadora em 

todo e qualquer material – entre fotos, vídeos e documentos –, abrangendo 

o uso para: I) outdoor; II) folhetos em geral (encartes, catálogo, etc.); III) 

folder de apresentação; IV) home Page; V) cartazes; VI) mídia eletrônica 

(painéis, televisão, internet, programa para rádio, entre outros). 

 

ARTIGO 38 - Ao se inscrever no festival, o candidato manifesta expressa 

ciência e concordância com todas as normas estabelecidas neste 

Regulamento. 

 

ARTIGO 39 - Somente a Comissão Organizadora poderá resolver casos 

omissos a este Regulamento. 

 

Barra do Bugres – MT, 17 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Dalva Lucia Brito do Nascimento Euzebio 

Diretora-Geral 

 

 

Alessandra Ribeiro de Carvalho 

Diretora Técnica 

 



 

Bruno Willys Nascimento de Sousa 

Diretor Musical 

 

Aucenir Tome de Souza 

Diretor Técnico 
 

Apoio: 
 

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres 
Secretaria de Educação e Cultura; 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo; 

Câmara Municipal de Barra do Bugres  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

 

 

 

 


