
 
 

 
 
 

FEMUSC – FESTIVAL DE MÚSICA CATÓLICA 2020 
 

REGULAMENTO 
 

 

DO FESTIVAL 
 
1. O FEMUSC (Festival de Música Cultura) faz parte calendário de eventos 
organizados pela Rádio Cultura de Sergipe, emissora pertencente à 
Arquidiocese de Aracaju. 
 
2. O FEMUSC ocorrerá em 03 (três) fases: inscrições, votações nas redes 
sociais e a apresentação ao vivo (live) dos vencedores da fase 2, que serão 
julgados e, a partir daí, revelado o grande vencedor do Festival.  
 
DA ORGANIZAÇÃO 
 
A organização do FEMUSC está sob a responsabilidade da direção executiva 
da Rádio Cultura de Sergipe. 
 
DOS OBJETIVOS 
 
1. Os objetivos do Festival são: 
a) Facilitar a integração entre as paróquias da Arquidiocese de Aracaju e todo o 
povo de Deus; 
 
b) Propiciar espaço para apresentação de talentos musicais e de composição 
dos fiéis da Arquidiocese; 
 
c) Promover o desenvolvimento da criatividade e da capacidade artística dos 
fieis; 
 
d) Propiciar espaço para lazer, mostrando que é possível se divertir vivendo a 
santidade a partir da vivência fraterna. 
 
DO PÚBLICO-ALVO 
 
1. A participação artística no Festival é aberta a todos os arquidiocesanos; 
 
2. A participação como público votante é aberta e gratuita para todos. 
 
 
DAS APRESENTAÇÕES 
 
1. A participação pode ser individual ou com, no máximo, 03 (três) vocalistas; 



 
2. Os candidatos devem preencher corretamente a ficha de inscrição, cumprir 
integralmente os requisitos deste regulamento. 
 
3. Os horários de apresentação serão determinados pela Organização e 
disponibilizados nas redes sociais e site da Rádio Cultura de Sergipe a partir de 
08/11/2020, após processo de inscrição e votação on-line.  
 
4. Haverá sonorização adequada no local, ficando vetado o uso de 
aparelhagem própria, com exceção de instrumentos como guitarra, violão ou 
baixo, bem como instrumentos de pequena e fácil mobilidade. 
 
5. A música a ser interpretada deverá ser católica e de autoria própria.  
 
6. O acompanhamento musical se dará com a participação de uma banda fixa 
escolhida pela organização do evento, que ficará responsável pela condução 
musical de TODAS AS APRESENTAÇÕES. 
 
7. Por conta das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, é vetado o 
acesso de mais que uma pessoa além das inscritas previamente para a 
apresentação.  
 
DAS INSCRIÇÕES 
 
1. As inscrições deverão ser feitas com o preenchimento 
formulário eletrônico, disponível no hotsite www.soumaiscultura.com/femusc; e 
o envio de vídeo sendo interpretada a música escolhida. A postagem deve 
ser feita no YouTube e o link enviado no formuláro; 
 
1.1 No momento da inscrição também deverão ser informados os detalhes da 
apresentação, como nome da música, letra da música, nome do autor e do 
intérprete, nomes dos demais integrantes, etc.  
 
2. As inscrições são gratuitas. 
 
3. Serão aprovadas pela Organização entre 10 (dez) a 15 (quinze) inscrições, 
que serão automaticamente inscritas para a fase 2 (votação on-line). 
 
4. As inscrições estão sujeitas a avaliação prévia, podendo ser indeferidas caso 
a Organização entenda, por qualquer motivo, que a apresentação não tenha 
condições de ocorrer. 
 
 5. Até o dia 11 de outubro de 2020, os candidatos efetivamente inscritos 
receberão e-mail (ATENÇÃO: informar e-mail correto no formulário de 
inscrição) com essa confirmação, enviado pela Organização.  
 
 
DO JULGAMENTO 
 
1. O julgamento das apresentações na live show caberá exclusivamente ao 
corpo de jurados, composto de 05 (cinco) membros escolhidos pela 
Organização. 
 
2. Os critérios de julgamento serão afinação, interpretação e presença de 
palco.  

http://www.soumaiscultura.com/femusc


3. Ressalta-se que qualquer outro elemento (instrumento, coreografia etc.) não 
será julgado pelos jurados.  
 
DA PREMIAÇÃO 
 
Os 03 (três) primeiros colocados da terceira fase receberão as seguintes 
premiações:  
 
- 1º LUGAR: 1.000,00 (mil reais) + gravação em estúdio profissional da música 
escolhida e clipe de vídeo de até cinco minutos. 
 
- 2º LUGAR: 300,00 (trezentos reais). 
 
- 3º LUGAR: 100,00 (cem reais). 
 
 
DO CRONOGRAMA 
 
 
1. O cronograma do Festival será de acordo com quadro abaixo: 
 

 
 

DATA HORA 

DIVULGAÇÃO DO 
FESTIVAL 

IMEDIATA -- 

FASE 1 - INSCRIÇÃO 
DE APRESENTAÇÕES 

COM ENVIO DE 
MÚSICAS 

18 DE SETEMBRO A  
09 DE OUTUBRO 
LINK DA INSCRIÇÃO: 

www.soumaiscultura.com/femusc 

-- 

CONFIRMAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES 

11 de outubro  

FASE 2 – VOTAÇÃO 
ON-LINE 

13 de outubro a 7 de 
novembro 

 

ANÚNCIO DOS 
VENCEDORES DA 

FASE 2 
8 de novembro  

FASE 3 - REALIZAÇÃO 
DA LIVE SHOW 

21 DE NOVEMBRO DE 
2020 

20H 

 
 
DO REGULAMENTO 
 
1. Os participantes devem ler atentamente o regulamento geral que está 
disponível em links nas redes sociais. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. A Organização poderá suspender qualquer apresentação ou mesmo o 
Festival, sem que diante disso caiba, a qualquer participante, o direito de 
reclamação. 
 
2. Ao se inscrever para o FEMUSC todos os participantes autorizam a 
organização fazer registro de imagens e de sons e reproduzi-los nos meios que 
ela achar conveniente. 

http://www.soumaiscultura.com/femusc


 
3. É vedada a participação de qualquer participante que não atenda a todos os 
requisitos do regulamento geral. 
 
4. A simples inscrição no FEMUSC pressupõe a aceitação e concordância com 
todos os termos do presente Regulamento. 
 
5. Os casos omissos serão decididos pela Organização, não cabendo recursos 
contra suas decisões. 
 
 
 
 
 

ARACAJU, 17 DE SETEMBRO DE 2020. 
 

Organização 
 


