
Descrição do Evento 

 

O FESTIVAL DESAFIO DAS BANDAS consiste em um festival online de MÚSICA AUTORAL voltado para bandas 

independentes da Vila Leopoldina/Lapa e imediações, São Paulo - SP, cujo objetivo é incentivar o surgimento de 

novas bandas, compositores e musicistas, assim como contribuir na propagação da arte e cultura por meio da 

música (Incentivamos a participação de jovens talentos na fase escolar, não havendo restrições   quanto a 

participação de adultos. Porém, é necessário que pelo menos um membro da banda esteja cursando o 

ensino Fundamental ou Médio). 

 

O FESTIVAL DESAFIO DAS BANDAS trará um grande incentivo a produção da arte, por meio da música. 

Possibilitará aos participantes desenvolverem a criatividade artística, organização e trabalho em equipe. Além 

disso, abrirá a oportunidade de troca cultural, conhecer estilos musicais diferentes. 

 

Para os participantes diretos trará a experiência incrível de tocar e gravar em um estúdio profissional. E para os 

participantes indiretos, é uma forma de estímulo cultural e interação social. 

 

 

Inscrições / Informações Gerais / Consentimento (Formulário eletrônico) 

 

● INSCRIÇÃO 

 

1.1 Nome da Banda: 

 

1.2 Nome da Música: 

● Autor (Letra e Música): 

● Duração: 

 

1.3 Vídeo: (Campo para subir o link do youtube) 

 

1.4 Líder / Representante (Integrante da banda ou responsável, maior de 18 anos para comunicação com a 

direção do evento): 

● Nome: 

● Data de Nascimento: 

● Rg: 

● CPF: 

● Função na banda (Instrumento): 

● Nome da Escola/Colégio: 

 

1.5 Demais integrantes: (espaço para uns 5 integrantes) 

● Nome: 

● Data de Nascimento: 

● Rg: 

● CPF: 

● Função na banda (Instrumento): 

● Nome da Escola/Colégio: 

 

 

● REGRAS GERAIS 



 

 

2.1 A inscrição deve ser feita por meio do formulário específico contendo: nome da banda, nome dos integrantes 

e suas respectivas funções, nome da música autoral, letra e compositores. 

 

2.2 Período de inscrição: de 22/02/2021 até as 23h59 do dia 04/04/2021. 

 

2.3 Os conteúdos de participação das bandas inscritas devem ser originais, mesmo que o compositor não seja 

integrante da banda. 

 

2.4 A inscrição da banda está diretamente vinculada ao envio de um um link da plataforma www.youtube.com 

contendo o vídeo da respectiva banda tocando uma música autoral. Esse mesmo vídeo será utilizado tanto para 

inscrição quanto para avaliação da banda, não sendo permitido a substituição da música/vídeo após a inscrição. 

 

2.5 O vídeo deve ser feito em um take contínuo com uma câmera fixa, sem cortes e/ou edição. 

 

2.6 É de livre escolha da banda aspectos relacionados ao estilo musical, a tipos de instrumentos musicais e a 

quantidade de integrantes. 

 

2.7 Uma vez inscrita no FESTIVAL DESAFIO DAS BANDAS, a banda não poderá acrescentar integrantes e/ou 

fazer qualquer tipo de alteração. 

 

2.8 A organização reserva-se ao direito de não aceitar inscrições com má qualidade artística, que se julguem 

inadequadas ao objetivo e espírito do concurso ou cujos conteúdos possam ser considerados ilegais ou ofensivos. 

 

2.9 Em caso de desistência, a banda deve comunicar a organização. 

 

 

● MÚSICAS 

 

3.1 As bandas são responsáveis pelas letras e músicas a concurso, assumindo, por isso, perante a organização 

do FESTIVAL DESAFIO DAS BANDAS toda a responsabilidade do seu uso, direitos autorais e de propriedade 

intelectual. A organização do evento não se responsabilizará por reclamações ou prejuízos decorrentes da 

violação deste ponto. 

 

3.2 Os músicos que se declararem autores e compositores das músicas inscritas, serão responsáveis legalmente 

pela veracidade desta informação. 

 

3.3 A música inscrita deve ter a duração máxima de 4:00 (QUATRO MINUTOS).  

Bandas com músicas que estejam fora deste critério, terão sua inscrição negada. 

 

 

● FASE ELIMINATÓRIA 1 

 

4.1 Após o recebimento das inscrições, os vídeos serão avaliados por uma banca examinadora composta por 

músicos profissionais e produtores musicais.  

 

4.2 Serão selecionadas as 6 (seis) melhores bandas (vídeos) seguindo os seguintes critérios: 

4.2.1 Composição (música e letra). 

4.2.2 Execução técnica. 

4.2.3 Criatividade/originalidade. 

 

4.3 Os selecionados serão divulgados no dia 06/04/2021 por meio de uma LIVE às 20h no canal da Mafra Escola 

de Música no Youtube/Instagram. 



 

4.4 As seis bandas selecionadas farão uma nova gravação de áudio e vídeo da música autoral, a mesma do vídeo 

de inscrição, nos Studios da Mafra Escola de Música, Rua Bela Aliança 82 - Vila Leopoldina. São Paulo - SP. 

Desta maneira, todas as bandas selecionadas terão o áudio e o vídeo com a mesma qualidade para disputarem 

a fase seguinte. 

 

4.5 Estas gravações serão realizadas em data e horário estabelecidos por sorteio para cada banda. Ocorrerão em 

finais de semana, visando atender uma agenda mais conveniente para todos, sendo previamente marcados entre 

as bandas e a coordenação do evento. 

 

4.6 A organização do evento disponibilizará uma equipe técnica, responsável pelas instalações, estrutura para 

gravação de áudio e vídeo e acompanhamento das bandas. 

 

4.7 A comissão disponibilizará Equipamentos de Som,  iluminação, corpo de bateria e ferragens, microfones, 

amplificador de baixo, amplificadores de guitarra, linha para teclado, pedestal, etc. 

 

4.8 Demais instrumentos são pessoais e devem ser levados pelos respectivos músicos. 

 

4.9 O material gravado no Studio Mafra não será editado. Apenas receberá tratamento de mixagem de volumes e 

equilíbrio sonoro. 

 

4.10 O processo de tratamento do material será realizado nos três dias seguintes ao dia da gravação.. 

 

4.11 Cada banda terá direito a gravar 3 (TRÊS) takes. Após a gravação, a banda escolherá qual das 3 tentativas 

valerá para avaliação. 

 

4.12 Os seis vídeos serão publicados, em data divulgada pela coordenação do evento, no canal da Mafra Escola 

de Música no Youtube, com acesso público, possibilitando a votação popular na próxima fase. 

 

 

● FASE ELIMINATÓRIA 2 

 

5.1 A fase eliminatória 2 será definida por meio do voto popular. Os vídeos finalistas ficarão publicados no Youtube 

para visualização e votação que se dará pela contagem de CURTIDAS. 

 

5.2 Tal votação será contabilizada e encerrada durante a live que ocorrerá em dia e horário divulgados pela 

coordenação do evento durante o processo de votação.. No instante em que for anunciado o encerramento da 

votação, os 3 (TRÊS) vídeos com maior número de CURTIDAS passarão para a fase final. 

 

 

● FINAL 

 

6.1 A Banca Examinadora dará um voto em conjunto, classificando as três bandas finalistas em PRIMEIRO, 

SEGUNDO e TERCEIRO lugar. 

 

6.2 O resultado final será divulgado na mesma LIVE de encerramento da votação popular, após um breve período 

de deliberação da banca examinadora. 

 

6.3  Enquanto aguardamos o resultado final, chamaremos representantes das bandas finalistas para participarem 

da live e terem oportunidade de compartilhar com público um pouco mais da história da Banda, música. 

   

 

● PREMIAÇÃO 



 

7.1 A banda vencedora (primeiro colocado) ganhará a PRODUÇÃO COMPLETA DO  SINGLE e VIDEOCLIP 

(música vencedora) gravado nos Studios da Mafra Escola de Música (produção musical, gravação, mixagem, 

masterização, distribuição nas plataformas digitais, gravação e edição de vídeo). 

 

7.2 As demais bandas (segundo e terceiro colocados) ganharão o vídeo gravado no  Studio da Mafra Escola de 

Música, com o diferencial de áudio passando por edições e mixagem. 

 

 

 

● CRONOGRAMA (datas importantes) 

 

8.1 Período de inscrição: de 22/02/2021 até as 23h59 do dia 04/04/2021. 

 

8.2 Divulgação dos selecionados na primeira fase no dia 06/04/2021 por meio de uma LIVE às 20h no canal da 

Mafra Escola de Música no Youtube/Instagram. 

 

8.3 Gravação dos novos vídeos das seis bandas selecionadas  serão realizadas em finais de semana que serão 

definidos em comum acordo entre bandas e coordenação do evento. 

 

8.4 Os vídeos gravados no estúdio estarão disponíveis para votação popular em data específica que será 

divulgada pela coordenação do evento.. 

  

8.5 A votação será contabilizada e encerrada durante a LIVE de encerramento que ocorrerá em dia e horário 

específicos que serão divulgados pela coordenação do evento. No instante em que for anunciado o encerramento 

da votação, os 3 (TRÊS) vídeos com maior número de CURTIDAS passarão para a fase final. 

 

8.6 O resultado final será divulgado nesta mesma LIVE, após um breve período de deliberação da banca 

examinadora. Essa LIVE ocorreu no canal do Youtube/Instagram da Mafra Escola de Música.  

 

 

● CONSENTIMENTO 

 

9. 1 A banda leu e aceita o conjunto de regras e responsabilidades descritas acima. 

 

9.2 Autorizamos o uso das imagens pessoais e a reprodução do vídeo vinculado à participação do evento. 

 

(colocar a caixa li e aceito) 

 

 


