
DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA NA EDUCAÇÃO 
 

IV Festival de Música – IFTM – Campus Ituiutaba 
 

“A alma não tem cor” 

André Abujanra 

 
A Comissão Organizadora do IV Festival de Música- IFTM- Campus Ituiutaba  

apresenta a toda comunidade acadêmica (estudantes e servidores do IFTM, CAIC e 

E.M. Machado de Assis), o IV Festival de Música  a ser realizado no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Ituiutaba, que tem 

como tema: “A alma não tem cor”. 

 

REGULAMENTO 

 
1 – Dos objetivos gerais do Festival  

1.1 – O IV Festival de Música- IFTM- Campus Ituiutaba – tem por objetivo 

principal integrar toda a comunidade escolar por meio da música, 

incentivando assim, o intercâmbio de idéias e, o conhecimento sobre a 

importância de se respeitar a diversidade cultural, especialmente, de 

afrodescendentes e indígenas de acordo com as leis 10369/2003 e 

11645/2008, estimulando a criação de novas formas de expressão musical 

e a revelação de novos talentos. 

 

2 – Da realização  

2.1 – O IV Festival de Música - IFTM - Campus Ituiutaba é uma realização do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro- 

Campus Ituiutaba, por meio do NEAB, durante as atividades de culminância 

sobre diversidade cultural, que será realizado no dia 24 de novembro de 2012. 

 

2.2 – São parceiros na realização do IV Festival de Música - IFTM - Campus 

Ituiutaba : 

- CAIC Aureliano Joaquim da Silva; 



- Escola Municipal Machado de Assis; 

 

3 – Da participação  

3.1 – Poderão participar do IV Festival de Música - IFTM - Campus 

Ituiutaba, estudantes, professores e servidores em atividade do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus 

Ituiutaba, do CAICe da Escola Municipal Machado de Assis, desde que sempre 

haja pelo menos um estudante como integrante do grupo a se inscrever; 

3.2 – O intérprete vocalista (individual, dupla, grupo ou banda) poderá 

interpretar, no máximo, 01 (uma) música no Festival. 

3.3 – Os autores das letras e/ou das músicas deverão pertencer ao corpo 

discente do IFTM - campus Ituiutaba, do CAIC ou da Escola Municipal 

Machado de Assis, mediante comprovação de matrícula no ano de 2012; 

3.4 – Fica limitada a participação de no máximo cinco integrantes por grupo 

inscrito no Festival. 

3.5 – Desde que a autoria e interpretação da música sejam feitas por um 

estudante do instituto, do CAIC ou da Escola Municipal Machado de Assis, os 

outros integrantes do grupo podem ser servidores ou pessoas da comunidade 

convidadas pelo estudante como um auxílio para tocar algum instrumento ou 

coreografia durante a apresentação. 

3.6 – A música escolhida para a apresentação poderá ser uma paródia ou 

composição inédita; 

 

4 – Das Inscrições  

4.1 – As inscrições serão gratuitas e cada participante – em seu nome ou em 

parceria – poderá inscrever, no máximo, 01 (uma) música. 

 

4.2 – O período de inscrição do  IV Festival de Música- IFTM- Campus 

Ituiutaba  iniciará às 8 horas do dia 07/11/2012, com término às 17h do dia 

16/11/2012. A inscrição deverá ser feita de forma pessoal, direta, com os 

Prof.(s) Eduardo Borges (IFTM – campus Ituiutaba), Janice Silva (E. M. 

Machado de Assis) e Rosimeire Passis (CAIC). 

 



4.3 – A temática do  IV Festival de Música- IFTM- Campus Ituiutaba  será 

limitada à “A alma não tem cor” e, as músicas inscritas poderão estar em língua 

portuguesa, inglesa ou espanhola; 

4.4 – As letras de músicas inscritas deverão ser paródias inéditas ou canções 

originais, ou seja, que nunca tenham sido apresentadas em outros festivais, 

gravadas ou veiculadas comercialmente e, que não configurem plágio de 

outras já existentes; 

4.5 – Serão eliminadas, automaticamente, do Festival as composições 

musicais não originais e/ou não inéditas. Todo e qualquer recurso que verse 

sobre este item deverá ser encaminhado por escrito, acompanhado da devida 

comprovação, à Comissão Organizadora do IV Festival de Música- IFTM- 

Campus Ituiutaba  até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação dos 

classificados para a final. 

4.6 – No ato da inscrição, os interessados deverão apresentar: 

a) Formulário de inscrição do  IV Festival de Música- IFTM- Campus 

Ituiutaba  devidamente preenchido; 

b) Comprovante(s) de vínculo acadêmico e/ou empregatício do(s) autor(es) e 

integrante(s) do grupo com o IFTM- Campus Ituiutaba, do Caic e da Escola 

Municipal Machado de Assis, conforme item 3.2 deste Regulamento; 

d) 01 (uma) via impressa em tamanho A4 com a letra da música, indicando o 

título da obra e o(s) nome(s) do autor(es);  

4.7 – No ato da inscrição, o participante se compromete, para todos os efeitos 

legais, pela fidelidade de informações que venha apresentar, bem como, pela 

originalidade das paródias musicais ou canções inéditas com as quais venha a 

participar na qualidade de autor. 

4.8 – Serão aceitas apenas obras lítero-musicais, isto é, composições musicais 

com letra. As letras poderão ser em português, inglês e espanhol, aceitando-se 

o uso dessas línguas estrangeiras como uma possibilidade de trabalho 

interdisciplinar e como recurso poético parcial das letras em português; 

4.9 – O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo 

Mineiro- Campus Ituiutaba por meio do NEABI, se compromete a não 

comercializar os registros audiovisuais e fonográficos do Festival, que serão 

utilizados única e exclusivamente para a promoção e a divulgação do evento e 

de seus participantes; 

 



5 – Cronograma de realização do IV Festival de Músi ca - IFTM - Campus 

Ituiutaba:  

5.1 – O IV Festival de Música - IFTM - Campus Ituiutaba  realizar-se-á de 

acordo com o seguinte cronograma: 

1ª Fase – Inscrições: ........................................................de 07/11 a 16/11/2012 

2ª Fase – Triagem/Seleção: .............................................16/11 a 17/11/2012 

3ª Fase – Divulgação das 05 (cinco) músicas selecionadas: .........19/11/2012 

4ª Fase – Festival – Apresentação das 05 (cinco) músicas finalistas e entrega 

de certificados: ....................................................................24/11/2012 

 

5.2 – Do total das músicas inscritas no Festival serão selecionadas 05 (cinco) 

músicas, a serem divulgadas no dia  19/11/2012, às 10 horas no em avisos 

afixados na secretaria do IFTM – Campus Ituiutaba, do CAIC e E. M. Machado 

de Assis; 

5.3 – A ordem de apresentação das músicas classificadas será divulgada às 

10h do dia 19/11/2012, a cargo da Comissão Organizadora do IV Festival de 

Música - IFTM - Campus Ituiutaba ; 

 

6 – Do Julgamento Durante Triagem  

6.1 – Caberá à Comissão Organizadora do IV Festival de Música- IFTM- Campus 

Ituiutaba   escolher o Corpo de Jurados que atuará no Festival. 

6.2 – O Corpo de Jurados do Festival será composto por “pessoas de reconhecida 

idoneidade e de comprovada capacidade cultural em nossa cidade e estado, 

notadamente, nas áreas musical, literária e de comunicação“. 

6.3 – Em caso de empate, a decisão de vantagem será atribuída àquela composição 

que, no cômputo geral das planilhas de notas, houver somado maior número de 

pontos no item “letra”. Persistindo o empate, observar-se-á o item “interpretação”; 

6.4 – Na Final do Festival, para se chegar às composições classificadas, será julgado 

o conjunto de itens a seguir: 

a) Letra 

b) Temática 

 

7 – Premiação 

Todos os participantes que se apresentarem no IV Festival de Música- IFTM- 

Campus Ituiutaba receberão o certificado de participação.  



8 – Das Disposições Gerais  

8.1 – O ato de inscrição dos compositores, dos autores e dos intérpretes 

implica na aceitação integral de todos os termos do presente regulamento; 

8.2 – A Comissão Organizadora do IV Festival de Música - IFTM -  Campus 

Ituiutaba  reserva-se no direito de, a qualquer tempo, excluir do Festival os 

concorrentes que não cumprirem as disposições do presente regulamento; 

8.3 – Os casos omissos no presente regulamento serão analisados e julgados 

pela Comissão Organizadora do IV Festival de Música- IFTM- Campus 

Ituiutaba . 

 

Ituiutaba, 05 de novembro de 2012. 

 

 

Comissão Organizadora do IV Festival de Música- IFTM- Campus Ituiutaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE INSCRIÇÃO 

IV Festival de Música – IFTM – Campus Ituiutaba 

“A alma não tem cor” 

André Abujanra 

 

 

 

 

Número de inscrição:  

Data da inscrição: 

Nome completo dos integrantes do grupo (máx.: 5): 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Título da paródia: 

 

Título da música original:  

 

Idioma da paródia: 

(   ) Português (   ) Inglês (   ) Espanhol 

Escola: Turma/Curso: Turno: 

   

OBS.: Anexar junto a esta ficha de inscrição todos os itens constantes do item 4.6 deste 
edital. 

 

Li e concordo com as normas estabelecidas no Regulamento deste Concurso. 

 

Assinatura por extenso do líder do grupo: 



 


