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REGULAMENTO DO FESTIVAL DE INTÉRPRETES E CANÇÕES 

DO IFPB - FESTIN 2019 - ETAPA CABEDELO 

DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS 

Art. 1°  O FESTIVAL DE INTÉRPRETES E CANÇÕES DO IFPB - FESTIN 

2019 - ETAPA CABEDELO é um evento didático-pedagógico, no formato de 

festival, que objetiva descobrir talentos musicais entre os estudantes do 

Campus Cabedelo, no que se refere à interpretação. 

Art. 2° O Festival está aberto a todos os intérpretes, independente de estilo, 

gênero e nacionalidade, desde que sejam alunos regularmente matriculados nos 

cursos do IFPB – Campus Cabedelo. 

 

DAS CATEGORIAS  

Art. 3° Os estudantes poderão se inscrever em uma das duas categorias, a 

saber:  

1.Intérpretes: destinada a interpretação de músicas do cancioneiro local, 

regional, brasileiro, sul-americano, mundial.  

2. Música autoral: destinada a interpretação de músicas autorais compostas 

pelo estudante intérprete ou por algum outro estudante do IFPB.  

2.1. Serão aceitas canções compostas em parceria entre estudantes do IFPB e 

compositores não matriculados em cursos regulares. Entretanto, a interpretação 

da canção deverá ser realizada exclusivamente por estudantes do IFPB.  

 

Parágrafo 1 - O estudante deverá optar por apenas uma das categorias: 

intérprete ou música autoral.  

 

Parágrafo 2 - No ato da inscrição, o estudante deverá preencher e enviar o 

formulário ANEXO II, referente a cessão de direitos autorais ao Instituto Federal 

da Paraíba. 
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DO CRONOGRAMA 

Art. 4° O Regulamento estará exposto nos murais do campus. 

Art. 5° O FESTIN 2019 - Etapa IFPB Campus Cabedelo ocorrerá no período de 
02 a 19 de agosto de 2019, na sede do IFPB, Campus Cabedelo, conforme 
cronograma a seguir:  

DATA PROGRAMAÇÃO 

02 de agosto de 
2019 

Divulgação do Regulamento do FESTIN 2019 - Etapa IFPB 
Campus Cabedelo e abertura das inscrições 

14 de agosto de 
2019 

Prazo final para inscrição dos intérpretes 

14 de agosto de 
2019 

Homologação das inscrições e Divulgação das audições 

De 15 a 19 de 
agosto de 2019 

Audições do FESTIN 2019 – Etapa IFPB Campus Cabedelo   

20 de agosto de 
2019 

Publicação do Resultado Final do FESTIN 2019- Etapa IFPB 
Campus Cabedelo 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 6° As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período de 02 

a 14 de agosto de 2019, via protocolo para a Diretoria de Desenvolvimento do 

Ensino do Campus Cabedelo, mediante comprovação dos seguintes 

documentos obrigatórios: 

1. Formulário de Inscrição (ANEXO I); 

2. Termo de cessão de direitos autorais (ANEXO II); 

3. Cópia da letra da música devidamente cifrada na tonalidade do intérprete; 

 

Art. 7° O candidato só poderá se inscrever em apenas (01) uma categoria e com 

apenas 01 (uma) música indicando, ainda, o título da música, o (a) compositor 

(a), o gênero musical. 

 

Parágrafo 1 - Só serão homologadas as inscrições com todos os dados da ficha 

preenchidos e assinadas pelo intérprete. 
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Parágrafo 2 - A homologação dos inscritos será publicada na página do IFPB 

Campus Cabedelo, bem como fixada nos murais do Campus. 

 

DA REALIZAÇÃO DO FESTIN 2019 – ETAPA IFPB CAMPUS CABEDELO 

Art. 8° O FESTIN 2019– Etapa IFPB Campus Cabedelo será realizado nas 

dependências do Campus Cabedelo, entre os dias 15 e 19 de Agosto de 2019. 

 

Art. 9° A montagem das comissões de seleção dos candidatos é de 

responsabilidade exclusiva da comissão Organizadora do Festival. 

 

Art. 10° Gastos com ajuda de custo, transporte ou qualquer outro tipo de despesa 

para apresentação serão de responsabilidade do intérprete. 

 

Art. 11 O IFPB Campus Cabedelo estará isento do pagamento dos direitos 

autorais para a edição, publicação, exibição e gravação das performances dos 

intérpretes, desde que estas tenham como objetivo apresentar os resultados do 

FESTIN – Etapa IFPB Campus Cabedelo. 

 

Art.12 No ato da inscrição, o participante autoriza automaticamente a edição, 

publicação e gravação de sua performance, que tenha por objetivo apresentar 

os resultados FESTIN – Etapa IFPB Campus Cabedelo. 

 

Art.13 Os inscritos autorizam o IFPB Campus Cabedelo a divulgar as fotos e os 

trabalhos performáticos em jornais, revistas, internet, canais de TV e outras 

mídias. 

 

Art.14 Será de responsabilidade exclusiva dos inscritos a veracidade das 

informações fornecidas à organização do evento. 
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Art.15 A organização do evento fornecerá APENAS microfone e caixa de som 

amplificada com entradas P-10 e USB para a apresentação dos candidatos, 

sendo de responsabilidade deste o seu acompanhamento. Será permitido 

acompanhamento com playback (arquivos de áudio). 

 

Art. 16 A avaliação dos intérpretes será realizada por uma comissão constituída 

por três a cinco componentes que atribuirão notas de 6 a 10, conforme conceitos: 

ruim, regular, bom, ótimo e excelente, quando da apresentação pública dos 

intérpretes.  

 

Art. 17 Os membros da comissão julgadora devem ser docentes ou técnicos 

administrativos, preferencialmente da área de arte, e agentes culturais do 

território de abrangência dos campi.  

 

Art. 18 Observar-se-ão os seguintes aspectos musicais:  

1. categoria intérprete: musicalidade, criatividade, afinação, ritmo e postura.  

2. categoria música autoral: letra e música, musicalidade, criatividade, 

afinação, ritmo e postura. 

 

Parágrafo único - O critério de desempate será o melhor desempenho na 

sequência dos critérios acima listados. 

 

Art. 19 A decisão do júri é soberana, não cabendo qualquer manifestação em 

contrário. 

 

Art. 20 Estarão classificados, em cada uma das categorias, os primeiros lugares. 

Os segundo e terceiros lugares devem configurar como suplentes, 

respectivamente. 

 

Art. 21 Os estudantes classificados participarão da Etapa Estadual do FESTIN 

2019, que será realizada integrando a programação da Mostra Artística do 
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Encontro de Extensão e Cultura do IFPB - ENEX 2019, no campus Campina 

Grande, às 19h, no dia 26 de setembro de 2019. 

 

Art. 22 Qualquer caso omisso neste regulamento será decidido pela organização 

do FESTIN – Etapa IFPB Campus Cabedelo. 

 

 

Cabedelo, 02 de Agosto de 2019. 
 
 
 
 
 

Angélica Lacerda Ferreira 
Presidente da Comissão Organizadora – FESTIN 2019 

IFPB – Campus Cabedelo 
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO - FESTIN 2019 

 
I. DADOS DO CANDIDATO 

Nome: 

Endereço 

Bairro: 

Cidade: 

Telefone 01: Telefone 02: 

Email: 

Matrícula: RG: CPF: 

Curso/Setor: 

Série/ Turma: 

II. MÚSICA ESCOLHIDA PELO CANDIDATO 

Música/ Título: 

Autor: 

Gênero (ex: forró, samba, pop etc.): 
 

 

 
Cabedelo, _____ de ______________ de 2019. 

  
 

 
 

________________________________________ 
Assinatura do candidato 
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ANEXO II – FICHA DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS - FESTIN 2019 
 
 

Por este instrumento, eu, __________________________________________________, 

nacionalidade: ________________ CPF: _______________________________, CEDO, 

nos termos da Lei 9.610/98, os direitos autorais patrimoniais da obra indicada abaixo, AO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

Título: __________________________________________________________________ 

Coautores (se houver): ____________________________________________________ 

Declaro que o conteúdo da obra cedida é de minha autoria, em colaboração com os 

coautores acima mencionados, caso existam, da qual assumo qualquer responsabilidade 

moral e/ou material em virtude de possível impugnação da obra por parte de terceiros.   

 

Cabedelo,____ de Agosto de 2019. 

 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

Nome completo do CEDENTE: _____________________________________________  

 

Rua _________________________________________________________, nº________ 

CEP_______/___ Cidade: _______________________/___ Tel: ___________________,  

Cel: _______________ E-mail:______________________________________________  

 

De acordo: 

 

 
CESSIONÁRIO 
 
 

  

 

 


