
UNICANTO FACOL 

REGULAMENTO GERAL 

  

I – DOS OBJETIVOS  

 

Art. 1º. O UNICANTO FACOL, Festival de Música Nativista de Pernambuco, promovido pela UNIFACOL 

– Centro Universitário Facol, tem por objetivos:  

  

a) Valorizar a expressão artístico-musical do canto e ritmos nativistas de Pernambuco;   

b) Promover a integração da sociedade e as instituições de ensino, por meio da expressão musical; 

c) Ampliar o espaço de difusão cultural e educacional; 

d) Proporcionar a oportunidade para que novos talentos possam ser revelados;  

e) Compor as atividades alusivas à programação da XIX ExpoFacol. 

  

II – DOS GÊNEROS MUSICAIS 

  

Art. 2º. A edição UNICANTO FACOL terá como tema “Nativismo Pernambucano”.  

  

§ 1º. Serão aceitos para inscrição apenas os seguintes gêneros musicais, característicos da cultura 

pernambucana: Forró, Xaxado, Frevo, Caboclinho, Maracatu, Ciranda, Brega, Manguebeat, Embolada 

e Coco.  

  

§ 2º. As composições devem versar sobre os usos e costumes do nosso povo, representando as raízes 

da cultura regional pernambucana, tanto na letra, como no ritmo e instrumentos utilizados.  

  

§ 3ª. A classificação dos gêneros será de responsabilidade de quem efetuar a inscrição e caberá à 

comissão julgadora, após as duas etapas eliminatórias das músicas pré-selecionadas, indicar as 10 

composições aprovadas para participar da apresentação final do UNICANTO FACOL.  

  

§ 4ª. Serão consideradas para seleção apenas músicas inéditas e autorais; as composições deverão 

ser inéditas até a apresentação pública no UNICANTO FACOL – FESTIVAL DE MÚSICA NATIVISTA DE 

PERNAMBUCO; não podem ter participado de qualquer festival, bem como ter sido divulgadas em 

meios de comunicação de massa, registrada em disco, cassete, CD, DVD ou similar, assim como redes 

sociais, sob pena de eliminação do festival.  

  

Art. 3º. O UNICANTO FACOL premiará os três primeiros colocados do festival, levando-se em conta: 

 

1 - Interpretação; 

2 - Letra; 

3 - Melodia; 

4 - Arranjo; 

5 - Afinação; 

 

III – DOS PARTICIPANTES  

  

Art. 4º. As participações poderão ser individuais ou em grupos, de até 08 (oito) componentes.  



  

§ 1º. Os participantes poderão contar com a banda ou instrumentos do festival para acompanhar 

suas apresentações.  

  

§ 2º. Não serão aceitas músicas que estejam em desacordo com os princípios constitucionais de 

respeito à dignidade da pessoa humana ou que façam apologia a crimes, contravenções penais e 

quaisquer outras infrações legais.  

  

§ 3º. Não serão aceitas composições com mais de 05 (cinco) minutos de duração.  

 

§ 4º. No caso da não utilização da banda ou instrumentos do festival, o participante disporá de cinco 

minutos antes do início da sua apresentação para montagem e afinação dos instrumentos. A soma do 

tempo mencionado mais os 05 (cinco) minutos disponibilizado para apresentação, conforme o 

disposto no § 3º deste artigo, não podem ultrapassar o tempo total de 10 (dez) minutos. 

  

§ 5º. Cada intérprete poderá́ defender somente uma música concorrente.  

  

IV – DAS INSCRIÇÕES  

  

Art. 5º. As inscrições serão gratuitas e estarão abertas de 25 de setembro a 15 de outubro de 2019, 

devendo ser efetuadas na Secretaria Geral da UNIFACOL - CAMPUS REITORIA, através da ficha de 

inscrição (em anexo) ou pela internet, no site www.unifacol.edu.br.  

 

§ 1º. O concorrente que optar por fazer sua inscrição na Secretaria Geral do Campus Reitoria deverá 
preencher uma ficha de inscrição para cada composição, devidamente preenchida e assinada, pelo(s) 

autor(es) de letra e melodia acompanhada da gravação da música em CD/DVD e cinco cópias da letra 

sem identificação do(s) autor(es), em envelope lacrado, contendo por fora somente a expressão 

“UNICANTO FACOL” e o título da composição.  

 

§ 2º. Em caso de inscrição através do site, o concorrente deverá preencher uma ficha de inscrição 

para cada música, acompanhada da letra, e realizar dois uploads da música, em formato MP3, no 

próprio site do evento. 

 

§ 3º. As músicas que não se enquadrarem no disposto do art. 2º não serão aceitas.  

  

§ 4º. Os candidatos, após serem pré-selecionados, deverão entregar um CD/DVD contendo a música 

na versão que será interpretada, juntamente com 05 (cinco) cópias impressas da letra e nome da 

composição. 

  

§ 5º. Cada participante (individual ou grupo/banda) poderá se inscrever com até apenas duas 

músicas.  

  

§ 6º. A(s) obra(s) de autoria de falecido(s) deve(m) estar acompanhada(s) de autorização expressa 

assinada com firma reconhecida por autenticidade de um representante legalmente constituído.  

  

§ 7º. Será vedada a participação de autores de melodia, letra, intérpretes e músicos que possuam 
parentesco até terceiro grau com integrantes do corpo de jurados.  

  

§ 8º. Somente serão aceitas inscrições que utilizarem a ficha de inscrição ou site oficial do evento.  

  

§ 9º. Somente será́ permitida a participação de menores de 18 anos até o limite mínimo de 10 anos 

de idade (completados até a data do festival), mediante a autorização expressa do respectivo 

representante legal, a qual deverá ser encaminhada à Comissão Organizadora.  

http://www.unifacol.edu.br/


  

§ 10º. As músicas selecionadas serão comunicadas, através do site da UNIFACOL, e envio de 

correspondência eletrônica, em tempo hábil, disponibilizando o modelo de autorização para os 

autores (letra e música), intérprete(s) e músicos que defenderão a composição durante o evento, 

versando sobre a liberação do uso de imagens captadas para DVD, bem como sobre a inclusão da 

composição no CD do Festival UNICANTO FACOL e outras formas de divulgação pertinentes.  

  

§ 11. As autorizações dos autores de letra e música e dos intérpretes selecionados na triagem 

deverão ter as firmas reconhecidas por autenticidade e enviadas à Comissão Organizadora do 

UNICANTO FACOL – Festival da Música Nativista de Pernambuco, até́ o dia 21 de outubro de 2019, 

sob pena de desclassificação sumária.  

  

§ 12. As autorizações dos músicos que serão acolhidas durante a passagem de som estarão 

dispensadas do reconhecimento de firmas.  

  

§ 13. O descumprimento do disposto, nos artigos acima e respectivos parágrafos, implicará a 

desclassificação sumária da obra e a sua imediata substituição pela primeira suplente.  

 

§ 14. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por CDs com erros que impossibilitem a leitura 

total ou parcial.  

 

§ 15. Toda inscrição terá que ser confirmada pela Comissão Organizadora, com a devida 

autenticação. 

  

V – DAS FASES DO FESTIVAL  

  

Art. 6º. A pré-seleção das músicas que se apresentarão nas eliminatórias será realizada pela comissão 

organizadora e a divulgação das músicas pré-selecionadas ocorrerá no dia 18/10, através do site 

UNIFACOL. Após a pré-seleção, os inscritos serão submetidos às eliminatórias que ocorrerão nos dias 
25 de outubro e 08 de novembro, sendo avaliados pela Comissão Organizadora do evento. A 

apresentação final acorrerá no dia 22 de novembro de 2019, na Praça Professora Aglaíres Moura 

(Praça da Rua Amarela), bairro Universitário, a partir das 21h30.  

  

VI – DOS ENSAIOS  

  

Art. 7º. Apenas os candidatos selecionados em cada fase poderão participar dos ensaios gerais, 

realizados com a banda do Festival e com os técnicos de som; os ensaios ocorrerão nos dias 23 de 

outubro, 04 de novembro e 18 de novembro, a partir das 13h, no Teatro Tabocas.  

  

§ 1º. Os ensaios ocorrerão conforme a ordem de chegada do candidato ao Teatro Tabocas.  

  

VII – DA COMISSÃO JULGADORA  

  

Art. 8º. A comissão julgadora será escolhida pela comissão organizadora da ExpoFacol. 

 

§ 1º. O júri será formado por sete pessoas de notável conhecimento na área da música;  

 

  

VIII – DO JULGAMENTO  

 

Art. 9º. Os candidatos serão avaliados da seguinte forma:  

 

§ 1º. Interpretação, melodia, letra, arranjo e afinação; 



 

§ 2º. As notas do júri variam de zero a dez; 

 

§ 3º. Será computado também, na fase final, o voto popular UNICANTO FACOL pela internet, através 

do site do evento (www.unicanto.unifacol.edu.br), do dia 09 de novembro até às 16h do dia 22 de 

novembro do corrente ano; a pontuação irá valer o bônus de cinco pontos para o candidato vencedor 

do voto popular UNICANTO FACOL; 

 

§ 4º. - Em caso de empate, na fase final, o critério de desempate será a pontuação obtida no quesito 

interpretação, avaliado pelo jurado técnico. 

 

IX – DA PREMIAÇÃO  

  

Art. 10º. As três apresentações que obtiverem melhores resultados no UNICANTO FACOL – Festival da 

Música Nativista de Pernambuco farão jus as seguintes premiações: 

 

- 1º LUGAR – TROFÉU mais R$ 2.500 reais;   

- 2º LUGAR – TROFÉU mais R$ 1.500 reais;  

- 3º LUGAR – TROFÉU mais R$ 1.000 reais. 

  

 X – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

§ 1º. O pagamento da premiação será́ feito à pessoa indicada na ficha de inscrição, sendo necessário 

o preenchimento correto de todos os dados solicitados e assinatura do Termo de Compromisso.  

  

§ 2ª. A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, excluir do Festival o número artístico 

cujos participantes não observem as disposições e normas da organização do evento, e adotem 
conduta que venha a atentar, direta ou indiretamente, contra a vida, a saúde, a dignidade, a 

propriedade e a privacidade de qualquer pessoa, participante ou não do evento; da decisão de 

desclassificação de algum participante não caberá qualquer espécie de reivindicação ou pleito.  

  

§ 3º. As despesas de transporte, alimentação e hospedagem são de inteira responsabilidade do(s) 

participante(s). 

  

§ 4º. Fica proibido aos participantes fazer qualquer tipo de declaração de natureza política ou 

preconceituosa, bem como o uso de banners, faixas, bandeiras, roupas, acessórios ou qualquer outro 

tipo de material comercial, sob pena de desclassificação.  

  

§  5º. O uso de qualquer tipo de material ou acessório cenográfico somente será permitido mediante 

solicitação formal por escrito, avaliação e autorização prévia da Comissão Organizadora, até o dia 21 
de outubro de 2019, sendo expressamente proibido o uso de qualquer material inflamável ou que 

ponha em risco a integridade física das pessoas presentes.  

  

§ 6º. É proibido subir ao palco portando ou consumindo qualquer tipo de bebida ou líquido, exceto 

água, a qual será fornecida pela Comissão Organizadora.  

  

§ 7º. Os participantes que subirem ao palco alcoolizados ou danificarem os equipamentos de 

terceiros serão automaticamente desclassificados e responsabilizados pelo valor do prejuízo.  

  

Art. 11. Os casos omissos neste regulamento serão tratados e analisados pela Comissão 

Organizadora. 

 

Vitória de Santo Antão, 25 de setembro de 2019.  

http://www.unicanto.unifacol.edu.br/


   

  

 

 

 

  

  

FICHA DE INSCRIÇÃO - UNICANTO FACOL  

  
Entregar um CD/DVD com a música na versão que será apresentada e cinco cópias da letra.* 

(   ) Interpretação inéditas* 

(   ) Composição (letra e melodia inéditas)* 

 

Marcar opção de inscrição*: 

(   ) Individual 

(   ) Grupo ou Banda 

  

Nome (individual ou do grupo)*:  

No caso de grupo ou banda indicar um responsável pela inscrição*:  

Música*:  

Intérprete Original*: 
E-mail para contato*: 

Cidade/UF*: 

Fone*:  

Instituição:  

Curso:  

Série:    

(   ) Ano   

(   ) Semestre  

 

Vínculo com a Instituição:  

(   ) Docente                (   ) Funcionário               (   ) Discente.   

 

No caso de grupo ou banda indicar os nomes dos integrantes e instrumentos:  

 

NOME:  

INSTRUMENTO:   

 

 

 

                                            

Declaro para os devidos fins ser responsável pelas informações apresentadas neste instrumento e 

estar ciente de todas as cláusulas do regulamento do Festival Universitário de Música UNICANTO 

FACOL.    

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ________ de ________________ de 2019.  

  

  

  

___________________________________________  

Assinatura do Responsável pela inscrição 


