
  
REGULAMENTO II FEMUBB 

 
CAPÍTULO I 

DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 
 

Festival de música de Barra do Bugres/2017 – MT. 
 

 
  
  

ARTIGO 1 - O Festival de Música de Barra do Bugres – FEMUBB – é uma 
iniciativa da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, através da Coordenação de Cultura, que visa valorizar e 
reconhecer os talentos musicais do município e região; fomentar o 
desenvolvimento cultural da cidade; incentivar o turismo e a produção cultural de 
forma a retratar as potencialidades do município, tanto para os moradores locais 
quanto para os visitantes e participantes do festival. O festival objetiva também 
contemplar as mais diversas estéticas musicais, valorizando e potencializando os 
novos talentos, dando-lhes visibilidade e assim estimulando a criação e difusão 
musical. O Festival de música de Barra do Bugres – FEMUBB - será realizado 
nos dias 20,21 na Praça Ângelo Masson e 23 de abril de 2017 na  Orla na beira do 
Rio Paraguai .  

ARTIGO 2 - Os objetivos do FEMUBB são:    

a) Promover o intercâmbio cultural;  
b) Divulgar o município em âmbito Estadual e Nacional;  
c) Desenvolver o gosto pela música;  
d) Oportunizar momentos para artistas amadores demonstrarem seus talentos 

na arte de interpretação musical;  
e) Incentivar o surgimento de novos talentos e valorizar os já existentes;  
f) Premiar as interpretações vencedoras em suas respectivas categorias.  

  
  

 
CAPÍTULO II  

ADMINISTRAÇÃO  
  

ARTIGO 3 - A linha artística do II FEMUBB segue as seguintes modalidades:  
Sertanejo, MPB.  
 
ARTIGO 4 - A Comissão Organizadora do II FEMUBB será composta por 
pessoas idôneas, diretamente envolvidas na administração Municipal.   
 
ARTIGO 5 - Compete à Comissão Organizadora, dentre outras atribuições:  
  

a) Abrir, receber e encerrar as inscrições;  
b) Escolher e convidar um júri idôneo, que tenha afinidade com a música e 

capacidade para o julgamento da competição;  
c) Organizar a ordem das apresentações; 



  
d) Elaborar a ficha de pontuação de cada candidato para a mesa de jurados;  
e) Fazer a soma dos pontos de cada jurado;  
f) Fornecer o resultado da classificação; 
g) Decidir sobre qualquer outra questão de organização e desenvolvimento do 

evento.  
  
CAPÍTULO III  
DAS INSCRIÇÕES  
  
ARTIGO 6 - As inscrições do II FEMUBB serão realizadas de 30 de março a 18 
de abril de 2017, em horário de expediente, no Departamento de Cultura do 
município. 
  
Parágrafo 1º _o  Candidato deverá mandar a letra da música no ato da 
inscrição.          
      
Parágrafo 2º – O candidato que deverá enviar, juntamente com a ficha de 
inscrição, um áudio próprio cantando a música que interpretará no evento, que 
será submetida a uma pré-seleção. 
 
Parágrafo 3º – A lista com o nome dos aprovados na pré-seleção a que se refere o 
parágrafo anterior será divulgada no e- mail Cultura@ barradobugres-mt.gov.br. 
Municipal de Barra do Bugres ou poderá ser solicitada no Departamento de 
Cultura do Município. 
 
Parágrafo 6º - Se necessário, o prazo descrito neste artigo poderá ser prorrogado, 
sendo o novo termo aquele determinado pela Comissão Organizadora. 
 
PARÁGRAFO 7º - Haverá alojamento para os músicos e almoço. 
 
Parágrafo 8º_ Ordem de apresentação será por ordem alfabética, com apresentação 
do RG. 
 
ARTIGO 9º – Poderá concorrer na categoria Adulta Sertaneja ou MPB, todo e 
qualquer intérprete com idade superior a 16 anos.  
 
Parágrafo 1º - O candidato poderá concorrer somente em uma das categorias. 
 
Parágrafo 2º - Compreende-se como MPB todo e qualquer estilo musical que não 
se enquadre no Sertanejo, como gospel, axé, funk, forro etc. 
 
Parágrafo 3º - Havendo dúvida acerca do estilo musical da canção, a Comissão 
Organizadora determinará a categoria adequada. 
ARTIGO 9 - Nenhum intérprete poderá concorrer com música autoral, salvo seja 
esta nacionalmente conhecida. 
 
ARTIGO 10 - Não será permitido inscrição de músicas repetidas. 
Parágrafo 1º - Ocorrendo o impedimento mencionado neste artigo, só terá 
validade a inscrição do primeiro que a fez. 
 



  
Parágrafo 2º - A Comissão Organizadora, se possível, entrará em contato com o 
participante impedido cientificando-o da irregularidade. 
  
ARTIGO 11 – Na ficha de inscrição, o candidato deverá mencionar todas as 
informações necessárias para a devida individualização da música a ser 
interpretada, bem como o Tom e a Versão. 
 
Parágrafo Único: Se houver mais de uma versão da música a ser interpretada e o 
candidato não mencionar ou não for possível identificar a sua preferência, 
considerar-se-á escolhida a versão que a banda tiver ensaiado, não podendo ser 
alterada, salvo consentimento desta. 
  
ARTIGO 12 – Ao fazer a inscrição, o candidato assume as seguintes 
responsabilidades:  
  

a) Estar no local dos ensaios no horário pré-estabelecido pela comissão 
organizadora;  

 
b) Apresentar-se 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para o início do 

festival.  
  
 
ARTIGO 13 – A inscrição será gratuita.  
 
 
CAPÍTULO V  
 LIMITE DE VAGAS  
  
ARTIGO 14 – As apresentações do II FEMUBB ficarão assim distribuídas:  

• 20 participantes na modalidade MPB.   
• 20 participantes na modalidade Adulto Sertanejo,   

CAPÍTULO VI  
ENSAIOS  
  
ARTIGO 15 – Em qualquer categoria poderá o candidato apresentar-se sozinho 
usando um instrumento de sua preferência, bem como poderá participar com sua 
banda, desde que não atrapalhe o andamento do festival. 
 
Parágrafo Único: Havendo a apresentação com banda, somente a performance do 
vocalista será avaliada.  
  
ARTIGO 16 – Cada candidato inscrito terá direito ao ensaio da música a ser 
interpretada, cabendo à banda determinar o tempo necessário.  
  
ARTIGO 17 – O dia, local e hora dos ensaios serão determinados pela Comissão 
Organizadora.  
  
Parágrafo 1º - O candidato que não comparecer na data e hora determinada será 
considerado desistente.  
  



  
Parágrafo 2º - O candidato que não se apresentar duas horas antes do horário 
estabelecido para o término do ensaio perde o direito ao mesmo, garantindo-lhe, 
todavia, que participe do festival sem o ensaio ou na forma do artigo 15, se 
preferir. 
  
ARTIGO 18 – Apresentando-se para o ensaio, o candidato terá sua documentação 
verificada pela Comissão Organizadora.   
  
ARTIGO 19 – O candidato não poderá mudar a música no dia do ensaio.  
  
 

CAPÍTULO VII  
APRESENTAÇÃO  

  
ARTIGO 20 – Todos os candidatos deverão se apresentar com o acompanhamento 
musical executado pela banda contratada para o evento, salvo aquele que optar 
pelo disposto no artigo 19.  
  
ARTIGO 21 – A ordem da apresentação dos candidatos será definida através de 
sorteio, realizado pela Comissão Organizadora, após o encerramento dos ensaios. 
  
ARTIGO 22 – O corpo de jurados do II FEMUBB será composto por 05 (cinco) 
membros técnicos aptos para o julgamento.  
                                                                                                                                                   
ARTIGO 23 – O julgamento da interpretação será avaliado nos seguintes critérios:   
  
  
  

CRITÉRIOS  PONTUAÇÃO  
Afinação  3.75/4/ a 10   
Ritmo  3.75/4/a 10 
Dicção  3.75/4/a 10   
Qualidade de Voz  3.75/4/a 10   
Desenvoltura de Palco  3.75/4/ a 10 
  
Parágrafo 1º – Os quesitos descritos acima serão avaliados com notas que vão de 0 
a 10, podendo haver variações decimais (exemplo 7,5/ 9,9 etc.).  
  
Parágrafo 2º – A pontuação final de cada candidato, em qualquer etapa, será 
obtida através da somatória da pontuação dos quesitos, que por sua vez, será 
somada entre os cinco jurados.  
  
ARTIGO 24 – Em caso de empate, o impediente será resolvido considerando a 
somatória que resultar maior pontuação nos quesitos e na seguinte ordem:  
  
1º - Maior número de pontos em Afinação  
2º - Maior número de pontos em Ritmo  
3º - Maior número de pontos em Dicção  
4º - Maior número de pontos em Qualidade de Voz 



  
5º - Maior número de pontos em Desenvoltura de Palco 
6º - Voto Minerva do Presidente do Júri.  
 
ARTIGO 25 – Cada membro do júri receberá fichas apropriadas para a avaliação 
dos calouros, onde deverá registrar as notas de 0 a 10 para cada item avaliado. 
 
Parágrafo Único: Estando qualquer dos itens em branco ou não sendo possível 
identificar a nota aposta, considerar-se-á como nota 10. 
 
ARTIGO 26 – O calouro que ficar entre os finalistas do II FEMUBB terá seus 
pontos obtidos na fase classificatória somados aos pontos da fase final.  
  
 
ARTIGO 27 – Os nomes dos classificados serão divulgados em ordem alfabética, 
não constando a pontuação.  
  
ARTIGO 28 – A decisão do júri é irreversível e soberana.  
 
  
CAPÍTULO VIII  
EXECUÇÃO  
  
ARTIGO 29 – O II FEMUBB obedece a três fases:  

• Classificatória  
• Final  

  
Parágrafo Único - Serão classificados 05 (cinco) candidatos em cada modalidade. 
  
ARTIGO 30 – As despesas de hospedagem, alimentação e transporte dos inscritos 
correrão por conta de cada participante, ficando a Comissão Organizadora isenta 
de qualquer compromisso e/ou ônus.  
  
CAPÍTULO IX  
PREMIAÇÃO  
  
ARTIGO 31 – A premiação será realizada por categoria e modalidade, da seguinte 
forma:  
  
CATEGORIA ADULTA – ESTILO MUSICAL SERTANEJO:   
1º Lugar – R$ 2.500.  
2º Lugar – R$ 1.200.  
3º Lugar – R$ 800.  
4º Lugar – R$ 500.  
 
CATEGORIA ADULTA - ESTILO MUSICAL MPB:  
1º Lugar – R$ 2.500.  
2º Lugar – R$ 1.200.  
3º Lugar – R$ 800.  
4º Lugar – R$ 500.  
 



  
 
 
 
CAPÍTULO XI  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
  
ARTIGO 32 - O intérprete poderá ter acesso as notas dadas pelos jurados para as 
suas apresentações 24 horas após o término do Festival, entrando em contato 
através do telefone: (065) 3361-1921 ou pelo o e-mail: alcenirtome@hotmail.com   
  
ARTIGO 33 - Somente a Comissão Organizadora poderá resolver casos omissos a 
este regulamento.  
  
Sala da Cultura Fone/Fax (65) 3361-1921 
Endereço para postagem: Secretaria de Educação – FEMUBB 2017.  
Rua: jossete.  
Cidade: Barra o Bugres – MT CEP: 78.390.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
II FEMUBB 

FESTIVAL DE MUSICA DE BARRA DO BUGRES – MT 
20/21/23/04 DE 2017 

FICHA DE INSCRIÇÃO  



  
Nome do (s) candidato (s): solo: 

_________________________________________  Data de nascimento do 

candidato solo __________/__________/__________  

Nome da Dupla 1____ __________________________________________________  

                             2_______________________________________________________  

Data de nascimento dupla candidato 1__________/__________/___________  

Data de nascimento dupla candidato 2__________/__________/___________  

Endereço  

Rua:_________________________Nº.______Bairro:____________________ 

Cidade:_______________________________Estado:___________________ 

Telefone: __________________________  

Música a ser interpretada:_________________________________________ 

Cantor (a) _________________________ Compositor 
(a):_____________________   

Categoria: Infanto-juvenil (    ) Adulto Sertanejo (     ) Adulto MPB (     ) 

Versão:___________________________________Tom: ________________ 

Acústico (    )  Original (    ) Banda (      ) 

  Declaro estar ciente e de acordo com o regulamento do FESCCAM/2017  

  

Barra do Bugres-MT_______ de_________________de2017. 

Assinatura Intérprete:____________________________________________ 

Assinatura do Responsável :_______________________________________     
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