
 
Concurso Musical Cantando com Vida 

REGULAMENTO 

 

DO EVENTO E OBJETIVO 

 

Art. 1º - O Concurso Musical Cantando com Vida é uma iniciativa conjunta da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), das Prefeituras Municipais de Ouro Preto, Mariana e João 

Monlevade, e das Superintendências Regionais de Ensino (SRE) de Ouro Preto e Nova Era. 

 

Parágrafo único. A Comissão Organizadora do evento é  composta por representantes da 

UFOP, das Prefeituras e das Superintendências, indicados pelos respectivos dirigentes dessas 

instituições. 

 

Art. 2º - O objetivo do concurso é possibilitar abordagens musicais que contribuam para a 

disseminação de informações na prevenção e no combate à Covid-19, bem como fornecer 

espaço para que jovens expressem sentimentos e pensamentos relacionados a suas vivências 

no período de pandemia. 

 

Parágrafo único. As abordagens musicais deverão se dar por meio de canções, constituídas 

por melodias e letras em língua portuguesa, versando sobre diversos aspectos do tema da 

pandemia.  

 

Art. 3º - Todas as atividades ligadas à iniciativa terão como referência os padrões de cuidados 

do Protocolo de Biossegurança produzido pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da 

UFOP (www.ufop.br/protocolo). 

 

DAS CATEGORIAS MUSICAIS 

 

Art. 4º - As obras poderão ser inscritas nas seguintes categorias: 

a) Composições originais: canções com melodia e letra inéditas sobre o tema. 

b) Paródias originais: composições com melodias de conhecimento popular não inéditas e 

letras inéditas sobre o tema. 

 

Parágrafo único. Serão consideradas inéditas as composições e paródias originais, como 

definidas nas alíneas “a” e “b” deste artigo, que não tiverem sido gravadas comercialmente ou 

premiadas em concursos ou eventos musicais.  

 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 5º - A participação no concurso é exclusiva para estudantes regularmente matriculados 

no Ensino Médio, em geral, das escolas públicas ou privadas dos municípios de Ouro Preto, 

Mariana e João Monlevade. 

 

DAS INSCRIÇÕES 



 

Art. 6º - As inscrições serão feitas por meio digital, através da apresentação dos seguintes 

documentos e peças: 

a) Ficha de Inscrição (modelo em anexo). 

b) Declaração de autoria da obra assinada pelo próprio inscrito, quando maior de 18 anos, 

ou por responsável, se menor de 18 anos (modelo em anexo). 

c) Documento comprobatório de matrícula do estudante. 

d) Cópia da letra da música em meio digital. 

e) Gravação em áudio da música, em formato MP3. 

 

§ 1º. Os documentos citados nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” devem ser encaminhados no formato 

PDF. 

 

§ 2º. Os modelos dos documentos listados no Art. 6º estão disponibilizados nos anexos deste 

Regulamento. 

 

Art. 7º - Cada concorrente poderá inscrever, no máximo, 2 (duas) obras por categoria, seja 

como autor individual ou em parceria, tendo como compositor(es) apenas estudante(s) do 

Ensino Médio. 

 

Art. 8º - Serão canceladas as inscrições que: 

a) não atenderem ao disposto no Art. 6º e parágrafos; 

b) não abordarem o tema do evento; 

c) façam menção, direta ou indiretamente, a qualquer exemplo, situação ou informação 

que possa caracterizar discriminação ou preconceito de raça, gênero, religião, origem, 

cultura ou outros, a critério da Comissão Julgadora.  

  

DO JULGAMENTO 

 

Art. 9º - Os trabalhos inscritos serão avaliados e selecionados por Comissão Julgadora 

composta por representantes da UFOP, das Prefeituras de Ouro Preto, Mariana e João 

Monlevade, e das Superintendências envolvidas, indicados pelos respectivos dirigentes. 

 

Parágrafo único. A Comissão Julgadora definirá critérios de avaliação e formas de julgamento 

para garantir igualdade no processo de classificação. 

 

Art. 10 - Serão levadas em consideração a qualidade da letra, da música (melodia, harmonia e 

ritmo) e a adequação ao tema do concurso. 

 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 11 - A premiação das obras se dará separadamente, por categoria musical (composição 

original e paródia) e por município do estudante inscrito, independentemente do tipo de 

escola (pública ou particular). 

 

Parágrafo único. A premiação se dará da seguinte maneira: 

1. Serão premiadas quatro obras, em cada um dos três municípios: 1º e 2º lugares da categoria 

“música inédita”, e 1º e 2º lugares da categoria “paródia”. 



2. Os inscritos cujas obras forem classificadas em 1º lugar nas duas categorias, em cada 

município, receberão R$ 1.600 (hum mil e seiscentos reais) líquidos. Essa premiação está sujeita 

à retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, com desconto de 20%, de acordo com a Lei 

n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999. 

3. Os inscritos cujas obras forem classificadas em 2º lugar nas duas categorias, em cada 

município, receberão seis meses de bolsa para curso a escolher em escola de música da sua 

cidade. 

 

DO CRONOGRAMA 

 

Art. 12 - O evento obedecerá ao seguinte cronograma: 

a) Divulgação: a partir de 1º de setembro de 2021. 

b) Inscrições: de 1º a 31 de outubro de 2021. 

c) Análise da Comissão Julgadora: até 8 de novembro de 2021. 

d) Divulgação preliminar das inscrições admitidas: 11 de novembro de 2021. 

e) Prazo final para eventuais recursos: 16 de novembro de 2021. 

f) Divulgação final das inscrições admitidas: 19 de novembro de 2021. 

g) Análise da Comissão Julgadora: até 3 de dezembro de 2021. 

h) Divulgação das obras premiadas: 6 de dezembro de 2021. 

i) Premiação: a agendar. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13 – As comunicações com a organização do concurso deverão ser feitas pelo e-mail 

cantandocomvida.proex@ufop.edu.br. 

 

Art. 14 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

Ouro Preto, 2 de setembro de 2021 

 

 

 
Flavio Andrade 

Pela Comissão Organizadora 


