
Edital 02/2019(Retificado)  

 Concurso de Música 

 Este Concurso de Música, com data prevista para apresenta«o dia 
18 de Março de 2020, tem como objetivo estimular o incentivo e a 
integração de forma mais ativa no mundo musical entre os estudantes do Instituto. 
Ao participar do concurso, os candidatos devem aceitar as cláusulas e condições 
aqui presentes. O concurso irá ocorrer a partir da divisão de três categorias que 
são: 

- Apresentações de músicas  autorais;
- Apresentações de músicas pré-existentes em conjunto (banda);
- Apresentações solo.

As apresentações devem seguir o tema central do 2º FAT (Festival de 
Arte e Tecnologia) definido por “Diversidade na diversidade”. 

Art. 1 - O Concurso de Música do 2º Festival de Arte e Tecnologia, Diversidade na 
Diversidade objetiva premiar o primeiro lugar de cada categoria dos inscritos através 
do presente regulamento. 

- Inscrições:

Art. 2 - É permitido a inscrição de qualquer indivíduo que seja matriculado de forma 
regular no IFBA (Instituto Federal da Bahia) campus Jacobina. 

§2 - É permitida a participação de servidores, corpo docentes e técnicos
administrativos do Instituto Federal da Bahia, Campus Jacobina.

Art. 3 - As inscrições para o concurso poderão ser feitas dentro do período de  25

de Novembro a 17 de Março de 2020 a partir do link: 
< https://www.even3.com.br/festivalarteifba2019/ >.

- Apresentações:



Art. 4 - Não há restrições para o estilo musical das apresentações, no entanto as               
letras das músicas apresentadas não podem conter: 

● Incitação à violência;
● Incitação ao preconceito (gênero, cor, raça, sexo, sexualidade, religião, etc.);
● Desvalorização da mulher;
● Incitação ao uso de drogas ilícitas.

Art. 5 - Os participantes inscritos neste concurso deverão comparecer ao evento no 
dia e horário determinados pela Comissão sem atraso e deverão permanecer no 
espaço destinado até a sua apresentação.  

- Premiação:

Art. 6 - A Comissão Organizadora do Concurso de Música do 2º Festival de Arte e 
Tecnologia, tem o objetivo de premiar o primeiro lugar de cada categoria. 

§2 - A Comissão julgadora encarregada da seleção do vencedor de cada
categoria indicada, será composta por profissionais atuantes na área musical ou que 
tenham alguma relação com o meio musical, e que podem fazer, ou não parte do 
corpo docente do IFBA (Instituto Federal da Bahia) Campus Jacobina. 

Art. 7 - Ao término das apresentações, a Comissão responsável pela avaliação 
composta pelos júris anunciará os vencedores de cada categoria. 

Art. 8 - A divulgação dos nomes dos vencedores do Concurso de Música do 2º 
Festival de Arte e Tecnologia serão divulgados pela Comissão responsável fazendo 
uso dos meios adequados. 

- Disposições Finais:

Art. 9 - Os casos omissos serão decididos em comum acordo pela Comissão 
Técnica do Concurso. 

Comissão Organizadora do 2º Festival de Arte e Tecnologia




