
 

 

Da Organização 
 

Art. 1º - A organização do FÉ MUSIC FESTIVAL 2015 estará a cargo da Comissão Organizadora do 

Setor Juventude, situada na Rua: Amando de Oliveira, 448 – Bairro Amambaí – Campo Grande – MS  

e junto com os demais colaboradores das expressões. 

Art. 2º - A participação no festival é aberta a qualquer pessoa, banda ou ministério sediado no território 

da Arquidiocese de Campo Grande e desde que satisfaça as condições previstas no presente 

regulamento.  

Art. 3º - No contexto deste regulamento entende-se por Concorrente o grupo que interpreta a música. 

Art. 4º - Somente em grave necessidade o festival poderá ser adiado, marcando a data do evento para 

outro dia o qual os concorrentes serão avisados com antecedência. Tudo continuará como está descrito 

neste regulamento. 

 

Dos Objetivos 
 

Art. 5º - O Setor Juventude promove o FÉ MUSIC FESTIVAL 2015 com os seguintes objetivos: 

- Refletir sobre o Tema da Campanha da Fraternidade: Fraternidade, Igreja e Sociedade,            

e a nossa importância enquanto promotores de vida. 

- Disseminar o conceito de Vida com Dignidade, sensibilizando para a prática de hábitos que 

contribuem preventivamente na defesa da vida. 

- Estimular o interesse das comunidades/igrejas  da nossa Arquidiocese acerca dos valores        

da música cristã; 

- Beneficiar grupo de jovens, adolescentes e ministérios de música carentes que não tenham 

condições para aquisição de um instrumento musical; 

- Promover as vocações em todos os âmbitos, tanto religioso quanto social; 

- Incentivar a cultura e a arte; 

- Promover e valorizar a ação do jovem no meio religioso, social e civil; 

- Abrir espaço para novos artistas (cantores, músicos e compositores); 

- Elevar à expressão artística, temas e gêneros/ritmos regionais e populares, buscando valorizar 

a música cristã, através da linguagem atual e criativa, ligada a sua vida profissional e vocacional; 
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Das Canções 
 

 

Art. 6º - O festival será exclusivamente de músicas originais e inéditas.  

Art. 7º - Considera-se inédita, para o festival, a composição poético-musical que não tenha sido objeto 

de comercialização pública. Para concorrer ao festival é vetada a participação de grupos, bandas ou 

ministério de música que já possuem CDs gravados, seja em circulação local, regional ou nacional. 

Art. 8º - Entende-se por original a música não plagiada, total ou parcialmente. 

Art. 9º - O tempo máximo da canção é de 05 (cinco) minutos.  

Art. 10º - A língua de expressão da letra é o Português, respeitada sintática e foneticamente. 

Art. 11º - As composições apresentadas deverão pautar-se sobre o tema “fraternidade e vida”.           

Não é preciso aparecer o tema na literalidade, mas o contexto e enredo deverão obrigatoriamente falar 

sobre o tema apresentado. Outros temas não serão aceitos.  Os estilos são livres. 

Art. 12º - É vetada a participação dos membros da Comissão Organizadora, auxiliares e conselheiros 

como Concorrentes (cantor ou instrumentista) em qualquer circunstância. 

 

 

Dos Instrumentos utilizados 
 

 

Parágrafo único: poderá ser utilizado qualquer tipo de instrumento musical, ficando proibido somente o 

uso de MIDI ou notebooks para VS ou algo similar. Dúvidas maiores entrar em contato com a 

coordenação.  

 

 

Da Inscrição 
 

 

Art. 13º - As inscrições para o festival deverão ser efetuadas de 15 de maio a 30 de julho. 

Art. 14º - A taxa de inscrição será: 01 (um) pacote com 30 fraldas geriátricas – que será destinado ao 

Recanto São João Bosco – e 01 (um) kit de material de limpeza (desinfetante, sabão em pó, detergente, 

água sanitária e papel higiênico) – a ser destinado à ALPA. Deverão ser entregues conforme consta      

no Regulamento Art. 15°. 
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Art. 15º - As inscrições deverão ser entregues em um envelope fechado para: ARQUIDIOCESE DE 

CAMPO GRANDE – MS, no endereço à Rua Amando de Oliveira, 448, Bairro Amambaí,                       

Campo Grande/MS, CEP 79 008 010 Tel: 67 3320-2800 Setor Juventude. O envelope deverá conter: 

 Ficha de inscrição devidamente rubricada pelos autores responsáveis; 

 CD contendo a música gravada, preferencialmente voz e violão; 

 04 (quatro) cópias impressas das letras; 

 Preencher corretamente as informações como endereço, telefone ou correio eletrônico; 

Art. 16º - A ficha de Inscrição e o regulamento poderão ser obtidos via INTERNET, no portal: 

www.arquidiocesedecampogrande.org.br . 

Art. 17º - Cada Concorrente poderá inscrever no máximo duas músicas; porém, somente uma música 

por Concorrente será classificada. 

Art. 18º - A Comissão Organizadora, em nenhuma hipótese, devolverá a taxa de inscrição.  

Art. 19º - Encerrado o prazo estabelecido no presente artigo, não serão aceitas mais inscrições sob 

nenhum pretexto.  

Art. 20º - A Comissão Organizadora não assumirá quaisquer despesas relacionadas a transporte, 

alimentação e hospedagem.  

 

 

Da Classificação 
 

 

Art. 21º - Todas as músicas inscritas serão previamente ouvidas pela Comissão Organizadora que 

selecionará as 05 (cinco) melhores de acordo com os seguintes critérios, de mesmo peso: tema, letra, 

melodia, harmonia, coerência teológica e interpretação vocal. As cinco composições que receberem      

a maior somatória de pontos na contagem geral estarão classificadas para a apresentação final              

do Festival, ficando na reserva as demais no caso de desistência. 

§ 1º – Os Concorrentes das músicas classificadas serão informados por telefone e e-mail 

(informados na ficha de inscrição), até 10 (dez) dias antes do evento.  

§ 2 – Os Concorrentes terão que confirmar suas presenças na apresentação final do festival 

exclusivamente por telefone, num prazo máximo de 72 horas, após o aviso da classificação, sob pena 

de desclassificação a critério da Comissão Organizadora.  
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§ 3º – A decisão da Comissão Organizadora será soberana e irrecorrível, não cabendo qualquer 

tipo de recurso contra o resultado da classificação. 

§ 4º – Os Concorrentes classificados autorizam, desde já, a veiculação de imagem e nome em 

qualquer mídia com caráter jornalístico, tais como: televisão, site, rádio, impressos e fotografia. 

 

Do Evento 
 

Art. 22º - A apresentação final do FÉ MUSIC FESTIVAL 2015, será realizado no dia 03 (Três)         

de outubro de 2015, na cidade da Vida, que será montada na atual Cidade do Natal na Av. Afonso 

Pena, a partir das 18 hs. 

Art. 23º - A Comissão Organizadora se reunirá para determinar, mediante sorteio, a ordem                  

de apresentação das músicas classificadas.  

Art. 24º - Não serão permitidas alterações quanto ao local e a ordem de apresentação pré-determinada 

pelo sorteio.  

Art. 25º - No dia da apresentação, os Concorrentes terão à sua disposição completa aparelhagem          

de som, cubo de baixo, guitarra e o corpo da bateria somente, devendo comparecer com os demais 

instrumentos que necessitem.  

Art. 26º - Os Concorrentes deverão obedecer ao limite de 10 (dez) minutos para a montagem                 

e desmontagem de equipamento e para a execução da música. 

Art. 27º - As apresentações deverão ser executadas com instrumentos ao vivo, não sendo permitidas 

execuções em formato MIDI (teclado) bem como play-backs.  

Art. 28º – Por se tratar de um festival religioso, os músicos deverão observar o decoro de suas 

vestimentas. 

 

Do Julgamento 

Art. 29º - Os jurados serão profissionais da área musical e da área teológica. A decisão dos Jurados será 

soberana e irrecorrível, não cabendo qualquer tipo de recurso contra o resultado do julgamento.  

Art. 30º - As notas serão dadas nos valores inteiros de 01 a 10 pontos em todos os quesitos avaliados. 

Serão quesitos de avaliação e pontuação: 

§ 1º – Letra: composição, aspectos teológicos e doutrinais, e mensagem. 

§ 2º – Interpretação: clareza de comunicação, afinação de voz e instrumentos. 

§ 3º – Arranjo: melodia, harmonia, ritmo e estilo musical. 

§ 4º – Performance do grupo: prática de conjunto e harmonia de grupo. 
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Da Premiação 
 

Art. 31º – A premiação será da seguinte forma: 

- 1º colocado:  

* 01 (um) violão autografado por dupla nacionalmente reconhecida; 

* ½ (meia) bolsa em Escola de Música; 

* 03 (Três) bolsas em curso profissionalizante; 

- 2º colocado: 

* 01 (um) violão autografado por dupla local; 

* ½ (meia) bolsa em Escola de Música;  

* 02 (duas) bolsas em curso profissionalizante; 

- 3º colocado:  

* ½ (meia) bolsa em Escola de Música;  

* 01 (uma) bolsa em curso profissionalizante; 

 

Disposições Finais 
 

Art. 34º - A simples inscrição no FÉ MUSIC FESTIVAL 2015 já pressupõe a aceitação                       

e concordância com todos os termos do presente regulamento, valendo como contrato de adesão.  

Art. 35º - Os casos omissos no presente regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora,    

não cabendo qualquer recurso contra suas decisões. 

Art. 36° - Fica estipulado a pagina do MUSIC FESTIVAL 2015 no site da Arquidiocese de        

Campo Grande (www.arquidiocesedecampogrande.org.br) como meio de comunicação entre os 

Participantes e a Organização para dirimir dúvidas e esclarecimentos. 

 

Agradecimentos 
 

Desde já o Setor Juventude da Arquidiocese de Campo Grande, deseja a todos os participantes uma 

ótima competição e que Deus abençoe e ilumine cada Participante/Grupo. Lembrando que o maior 

objetivo é multiplicar o AMOR de CRISTO sendo o JOVEM o agente transformador em nossa 

SOCIEDADE.  

#euvimparaservircomusica  
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