
                                                                                                                                                                                                                       
 

VI FESTIVAL INTERNO DE MÚSICA PENTÁGONO “FIMP” – 2015 
 
 

REGULAMENTO: 
 
                     

O Festival 
 

O VI FESTIVAL INTERNO DE MÚSICA PENTÁGONO é aberto a todos os alunos do Colégio 

Pentágono acima de 10 anos a fim de estimular a musicalidade e descobrir talentos musicais, no canto e na 

prática instrumental, individuais ou em grupos musicais, sem restrição de estilo musical. 

O Festival acontecerá no dia 15 de Novembro (Domingo), das 16h00 às 20h00 com possibilidade de 

ser estendido por mais tempo a critério da organização do festival. 

 
Inscrições 
 

Para a efetivação da inscrição, o (s) concorrente (s) deverá (ão) entregar na Coordenação da escola de 
Esporte:  

 
1. 01 (um) CD DEMO ou vídeo feito, via celular, que deve conter a(s) música(s) que será(ão) 

inscrita(s), executada pelos participantes que se apresentarão no dia do evento, o nome da banda 

ou cantor, telefone e e-mail. (Não é obrigatório ser gravado em estúdio profissional, apenas 

audível); 

2. As letras das músicas inscritas; 

3. Autorização dos pais ou tutores para os inscritos menores de idade; 

4. A cessão de direitos de utilização de imagem preenchida; 

5. A ficha de inscrição preenchida;  

6. Comprovante de pagamento da taxa que deverá ser efetuado na tesouraria da unidade. 

 

Importante:  

1. É necessário que, pelo menos, um dos integrantes da banda estude no Colégio Pentágono; 

2. A comissão organizadora se reserva o direito de negar uma inscrição; 

3. Cada cantor/banda poderá inscrever até 2 músicas com tempo máximo total de 10 minutos de 

apresentação; 

4. O número de bandas é limitado a 15 devido ao tempo total do Festival. Caso o número de inscrições 

exceda esse limite haverá lista de espera (por ordem de inscrição);  

5. A comissão organizadora do FIMP confirmará a inscrição dos cantores/bandas até o dia 16 de 

outubro de 2015. No caso de desistência, será chamado outro cantor/banda seguindo a ordem de 

inscrição; 

6. A inscrição deverá ser feita a partir de 08 de setembro até 30 de outubro de 2015. 

 

Taxa de Inscrição 
 

 R$ 90,00 (noventa reais) por banda;  
 R$ 70,00 (setenta reais) por duplas;  
 R$ 50,00 (cinquenta reais) por cantor ou instrumentista solo. 

 
O pagamento deve ser feito na tesouraria das unidades 

 
 
Apresentação 
 

 A apresentação acontecerá no dia 15 de Novembro de 2015; 

 A banda deve levar os seus instrumentos pessoais e acessórios, ou playback; 



                                                                                                                                                                                                                       
 

 A organização disponibilizará a aparelhagem de som, P.A e iluminação da casa para todos os 

participantes e: 

1. Corpo da bateria: 1 bumbo, 1 caixa, 2 tons, 1 surdo, 4 estantes, banco, máquina de Chimbau; 

2. 02 (dois) amplificadores de guitarra;  

3. 01 (um) amplificador de baixo. 

 
 
Júri 
 
O júri será formado por professores de música do Colégio Pentágono. 
 
Avaliação 
 
O júri avaliará as atuações segundo critérios de:  
 

 Musicalidade  

 Execução  

 Interpretação 

 Apresentação 

 Organização 

 Criatividade 

 
 
Premiação 
 
Os participantes serão avaliados todos de forma igualitária, pelos aspectos musicais, não havendo 

classificação por categoria (individual, dupla ou grupos e bandas). 

 
 1º lugar – medalhas e troféu + 5 horas de gravação em estúdio escolhido pela comissão 

organizadora; 
 2º lugar – medalhas 

 
Revelação 
 

 Medalha 
 
Será escolhida entre todos os participantes uma Revelação do Festival  
 
Outros 
 

Os participantes serão informados dos horários das apresentações por meio de um informativo 

impresso, e-mail e no site do Colégio Pentágono.  

Os direitos de reprodução e comercialização da gravação realizada durante o Festival serão de 

propriedade do Colégio Pentágono. 

A organização reserva-se o direito de decidir os casos omissos neste regulamento. 

 
 

 
Boa sorte a todos! 

 
 

Colégio Pentágono 
Coordenação de Eventos 
Comissão Organizadora 


