
 

FESTIVAL DA CANÇÃO DE RIO CLARO 
Regulamento 

 
 
1. Da Promoção 
O Festival da Canção de Rio Claro é uma realização da Prefeitura Municipal de 
Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com vistas a fomentar a 
produção cultural na área da música. 
 
1.1. Objetivo geral 
O Festival da Canção de Rio Claro é um festival de composições inéditas, voltado 
a todos os gêneros e estilos da música, que tem como objetivo geral promover a 
cultura, o intercâmbio e a troca de experiências entre os músicos, compositores, 
intérpretes, contribuindo para a valorização, fomento e difusão da produção 
musical. 
 
1.2. Objetivos específicos 

- Valorizar a música em todas suas modalidades; 
- Promover e incentivar a música, reconhecendo seus artistas locais e de 

outras localidades por meio da interlocução e da produção de seus 
trabalhos; 

- Criar intercâmbio com artistas de outras regiões do país; 
- Criar novos espaços para difusão da música na cidade; 
- Proporcionar ao público em geral espetáculos de qualidade, valorizando a 

música brasileira. 
- Valorização de obras inéditas e originais. 

 
2. Das Inscrições e Fases 
Cada compositor(a), de qualquer localidade do território nacional, poderá 
inscrever, individualmente ou em parceria, até 02 (duas) músicas. Os trabalhos 
inscritos serão analisados por uma Comissão Julgadora, que fará a seleção 
podendo classificar apenas 01 (uma) música por compositor(a). 
 
As inscrições deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Cultura de Rio 
Claro (Rua 2, 2880 – Vila Operária – Rio Claro – SP – CEP13504-090), até as 16h 
do dia 4 de outubro de 2013. Caso opte pela inscrição via correio, a postagem 
deverá ser feita também até 4 de outubro de 2013. Inscrições enviadas por correio 
com data de postagem posterior à data limite serão desconsideradas. 

 
3. Do Calendário 
Período de inscrições: de 6 de setembro a 4 de outubro de 2013. 
Divulgação dos selecionados: 10 de outubro de 2013. 
Semifinais: dias 25 e 26 de outubro de 2013, a partir das 18h. 
Final: dia 27 de outubro de 2013, a partir das 18h. 



 

4. Do Local 
As apresentações ao vivo dos semifinalistas e dos finalistas serão realizadas no 
Teatro Municipal Profa Felícia Alem Alam, no Centro Cultural Roberto Palmari, 
localizado na Rua 2, 2.880 – Vila Operária – Rio Claro – SP. 
 
5. Da Forma 
As composições apresentadas para o Festival da Canção de Rio Claro deverão 
ser inéditas, originais e em língua portuguesa. Entende-se como inédita a música 
que nunca foi premiada em outros festivais e que não tenha participado de filmes 
e comerciais em geral, e como original a que não contiver plágios, tanto na música 
como na letra da composição, ou adaptações e citações poéticas de obras de 
outros autores e compositores. 
 
A música não deve ultrapassar o tempo máximo de 05 (cinco) minutos. A 
gravação deve ser entregue em CD, em formato Mp3, no ato da inscrição, 
acompanhada da ficha de inscrição e todos os anexos presentes neste 
regulamento e de 05 (cinco) cópias da letra da composição, digitadas em Times 
New Roman, fonte 14 (quatorze), na cor preta, em papel A4, constando ainda o 
título e o gênero/estilo musical da composição. A ficha de inscrição, a gravação e 
os anexos devem estar assinados pelos autores em envelope lacrado. 
 
A comissão organizadora não se responsabilizará por quaisquer defeitos nos 
materiais enviados ou informações ilegíveis, o que acarretará na desclassificação 
da(s) música(s). 
 
O(s) CD(s) deverá(ão) ser entregue(s) com a(s) música(s) gravada(s) na íntegra, 
contendo o nome da música e do(s) compositor(es) e não será devolvido 
posteriormente. O modelo de ficha de inscrição e o regulamento estão disponíveis 
no site da Prefeitura de Rio Claro: www.rioclaro.sp.gov.br. 
 
6. Das Comissões 
Será definida uma comissão organizadora, responsável pela condução de todo o 
processo composta por três membros da Secretaria Municipal de Cultura e dois da 
sociedade civil representantes da classe artística musical 
 
A fase de seleção será realizada por uma Comissão Julgadora composta por três 
dos membros da comissão organizadora, sendo um da Secretaria Municipal de 
Cultura e os dois da sociedade civil representantes da classe artística musical. 
 
7. Da Seleção 
Serão escolhidas 30 (trinta) músicas na primeira fase da seleção pela comissão 
julgadora, sendo que destas, participarão 15 (quinze) na semifinal do dia 25 de 
outubro de 2013 e as outras 15 (quinze) na semifinal do dia 26 de outubro de 
2013. 

http://www.rioclaro.sp.gov.br/


 

Em cada semifinal, nas execuções ao vivo, serão classificadas 7 (sete) músicas 
para a final, divulgadas ao término de cada evento. 
As 14 (quatorze) músicas, mais uma música vencedora do Festival Estudantil, que 
será realizado em 12 de outubro de 2013, totalizarão as 15 músicas que 
concorrerão na final, em execução ao vivo, que será realizada no dia 27 de 
outubro de 2013. 
 
8. Do Julgamento 
A relação das músicas escolhidas na primeira fase de seleção, bem como a data e 
a ordem de apresentação, serão definidas por sorteio, e o resultado estará 
disponível no site da Prefeitura de Rio Claro a partir do dia 10 de outubro de 2013, 
no endereço www.rioclaro.sp.gov.br. 
 
A Comissão Organizadora manterá contato com todos os classificados, por e-mail 
e telefone, informando sobre o sorteio que determinará a ordem e o horário das 
apresentações nas eliminatórias. O julgamento das músicas concorrentes será 
feito por 5 (cinco) jurados, escolhidos pelos membros da Comissão Organizadora, 
dentre pessoas de reconhecida idoneidade e expressão no cenário artístico 
musical. 
 
Caberá ao presidente da Comissão Julgadora, escolhido pela Comissão 
Organizadora a direção dos trabalhos de julgamento. 
 
Na fase de seleção, serão avaliados os seguintes quesitos: Letra e Melodia. Cada 
quesito terá nota de 5 a 10, podendo ser fracionada de 0,25 em 0,25 ponto. Fica 
estabelecido como critério de desempate a maior nota de Letra e Melodia, nesta 
ordem. Em caso de persistir o empate, caberá à Comissão Organizadora a 
decisão final de desempate. 
 
Nas semifinais e nas finais serão avaliados os seguintes quesitos: Letra, Melodia, 
Arranjo e Originalidade. Cada quesito terá nota entre 5 e 10, podendo ser 
fracionada de 0,25 em 0,25 ponto, sendo que os quesitos Letra e Melodia terão 
peso 2. Em caso de empate na atribuição das notas, o desempate será 
determinado pela maior nota obtida nos mesmos quesitos: Letra, Melodia, Arranjo 
e Originalidade, nesta ordem. Em caso de persistir o empate, caberá à Comissão 
Organizadora a decisão final de desempate. 
 
 
9. Da Apresentação nas Semifinais e Final 
As composições selecionadas em cada fase deverão se apresentar em ordem 
determinada por sorteio. Em cada semifinal, assim como na final, os concorrentes 
deverão participar de um ensaio geral (passagem de som), a partir das 9h, com 
duração máxima de 10 (dez) minutos, seguindo a mesma ordem definida para a 

http://www.rioclaro.sp.gov.br/


 

apresentação, para regulagem de som, equalização e afinação dos instrumentos. 
Não serão permitidos tais acertos no momento da apresentação. 
 
No caso da final, a música vencedora do Festival estudantil será a primeira a se 
apresentar, seguida das demais na ordem definida pelo sorteio.  
 
Na apresentação, os participantes terão no máximo 05 (cinco) minutos para a 
organização de palco e 05 (cinco) minutos para a execução da música. 
 
A comissão organizadora proíbe o uso de vestimentas que contenham dizeres de 
cunho sexista, homofóbico, xenofóbico, de preconceito racial, religioso etc, assim 
como para o conteúdo das composições. 
 
10. Da Premiação 
Os prêmios estabelecidos para o Festival da Canção de Rio Claro serão pagos em 
espécie. 
 
1º lugar: R$ 3.500,00 
2º lugar: R$ 2.500,00 
3º lugar: R$ 1.500,00 
 
11. Das Disposições Finais 
Fica estabelecido que nenhum membro da Comissão Organizadora e jurados 
poderão participar do Festival da Canção de Rio Claro como compositor, intérprete 
ou músico instrumentista. 
 
Estarão disponíveis no palco 30 canais e um piano para as execuções ao vivo nos 
dias 25, 26 e 27 de outubro. 
 
A Comissão Organizadora se reserva o direito de, em qualquer etapa, excluir do 
evento o(a) concorrente ou grupo cujos integrantes não respeitem os dispositivos 
deste regulamento. 
 
O ato da inscrição do(a) concorrente resulta, para todos os efeitos, na autorização 
para gravação, publicação e execução da obra musical, bem como repassa 
automaticamente, todos os direitos de imagem no evento à Prefeitura de Rio 
Claro, realizadora do Festival. 
 
A inscrição da música no Festival da Canção de Rio Claro já pressupõe a 
aceitação de todos os termos do presente regulamento. 
 
Os casos omissos ao regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora 
do Festival da Canção de Rio Claro. 
 



 

Festival da Canção de Rio Claro 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome do compositor(a): _____________________________________________ 

RG: _______________________ CPF: _____________________________ 

Endereço: ________________________________________________ nº______ 

Bairro: ____________________ Cidade: _____________ CEP: ______________ 

Telefone residencial: _____________ Telefone celular: __________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

Título da música 1: _________________________________________________ 

Título da música 2: _________________________________________________ 

Intérprete: ________________________________________________________ 

Nome do grupo: ___________________________________________________ 

Gênero: __________________________________________________________ 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro, para os devidos fins, estar ciente e concordar com as normas que regem 
o Festival da Canção de Rio Claro, bem como ser a(s) música(s) acima inscrita(s) 
de minha autoria e inédita(s), autorizando ainda o uso do material audiovisual de 
minha imagem no evento. 
 

Rio Claro, ____ de _________________ de 2013. 
 
 

___________________________________ 
ASSINATURA 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Protocolo de inscrição nº_____ 
Nome: ____________________________________________________________ 
Música 1:__________________________________________________________ 
Gênero/Estilo: _____________________________________________________ 
Música 2:__________________________________________________________ 
Gênero/Estilo: _____________________________________________________ 
Data: ____/____/____ 
Recebido por: _____________________________________________________ 



 

Festival da Canção de Rio Claro 
DECLARAÇÃO DE MENOR 

 
Eu, ______________________________________________________________, 
portador do RG ________________, órgão expedidor _____, UF ___, declaro 
para os devidos fins ser representante legal do menor 
_________________________________________________________________,  
portador do RG ________________, órgão expedidor _____,  UF ___, o qual 
autorizo participar do Festival da Canção de Rio Claro. 
 
Cidade/Estado: _____________________________________________________ 
Data: _____/_____/2013 
 
 
Deverá ser juntados a este, cópia do documento de identidade do menor e do seu 
representante legal. 
 

_____________________________________ 
 

Nome e assinatura do representante legal 
 



 

Festival da Canção de Rio Claro 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO 

 
Os autores das canções e seus intérpretes, instrumentistas, vocalistas e demais 
participantes do Festival da Canção de Rio Claro, que abaixo subscrevem, 
autorizam, sem nenhum ônus à Comissão Organizadora e a Prefeitura de Rio 
Claro, a cessão ilimitada dos direitos de imagem e de áudio para utilização em 
qualquer tempo, tiragem e tipo de material gráfico e visual relacionado ao festival. 
 
Tais autorizações envolvem ainda coletâneas, registros históricos, comemorativos, 
que sejam porventura lançados somente para distribuição gratuita no futuro pela 
Prefeitura Municipal de Rio Claro. 
 
O simples ato da inscrição do concorrente importa, para todos os efeitos, em 
termo de autorização para gravação, publicação e execução da obra musical, bem 
como repassa automaticamente todos os direitos de imagem do evento aos 
organizadores do Festival da Canção de Rio Claro. 
 
 
Nome e assinatura de todos(as) os(as) componentes da banda: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Nome e assinatura do(a) autor(a): 
 
__________________________________________________________________ 

 
(Os autores das letras e músicas das canções selecionadas no Festival da 
Canção de Rio Claro deverão encaminhar este termo anexo à ficha de inscrição, 
dentro do período previsto no regulamento do evento) 



 

Festival da Canção de Rio Claro 
DECLARAÇÃO 

 
Liberação de Direitos Autorais (ECAD) 

 
NOME CIVIL: ____________________________________________________ 
PSEUDONIMO, SE HOUVER: _______________________________________ 
NACIONALIDADE: ________________________________________________ 
RG _______________________, CPF_________________________________ 
ENDEREÇO:_____________________________________________________  
 
Compositor/Autor das obras abaixo listadas, DECLARO não estar filiado à 
nenhuma sociedade/associação de titulares de direitos autorais. 
DECLARO, ainda, que irei me apresentar publicamente no Festival da Canção de 
Rio Claro interpretando EXCLUSIVAMENTE obras de minha autoria, e que é de 
minha expressa vontade exercer pessoalmente a cobrança e a defesa de meus 
direitos sobre as composições de minha autoria, nos termos do parágrafo único do 
artigo 98 da lei 9.610/98. 
Declaro estar ciente, que em razão da emissão desta declaração, não poderei 
exigir futuramente, no caso de me filiar a qualquer das sociedades existentes, 
qualquer crédito proveniente desta apresentação, vez que estou exercendo 
pessoalmente o direito de perceber a retribuição pelo uso das obras de minha 
autoria. 

RELAÇÃO DAS OBRAS 

01.  02. 

 
Rio Claro, _____ de ________________________ de 2013. 
 
 

_____________________________ 
ASSINATURA DO DECLARANTE 

 


