
FESTIVAL LIVRE DE MÚSICA 
Passo Fundo 

REGULAMENTO

O Festival Livre de Música de Passo Fundo será realizado através de 4 programas em vídeo com

transmissão em ambiente digital   e tem por objetivo dar visibilidade aos músicos locais que

atuam de forma profissional na cena musical da cidade , no meio ensino, eventos, shows , num

momento  em que  as  atividades  artísticas  e  projetos  culturais   estão  comprometidos  com o

isolamento social provocado pela pandemia do covid-19.

A exibição dos programas em vídeo será nos dias  28, 29 e 30 de  Maio , sempre às 20h , e dia 31

de Maio , domingo , às 15h.  Cada programa terá a duração aproximada de 1 hora .No domingo,

o programa estará voltada para músicos profissionais que trabalham com a temática infantil.

Para participar do Festival , o músico , duo, trio ou banda , deve enviar até o dia 24 de Maio

arquivo com um breve currículo do seu trabalho profissional ( com endereços eletrônicos para

incluir na edição no video) , liberação de direito de imagem,  e mais dois arquivos de vídeos

para análise , edição e montagem dos 4 programas a serem exibidos. O endereço de email para o

encaminhamento  dos  arquivos  é  o  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura  (

cultura@pmpf.rs.gov.br ),  assim dispostos  :  no  arquivo  de  vídeo  nº  1   o  artista  fará  a  sua

apresentação identificando nome, sua trajetória e perfil do seu trabalho em até 60 segundos .No

arquivo nº 2 a execução de 2 músicas . Os arquivos devem estar no formato MP4 (H.264) ou

equivalente ,com vídeo e áudio com as devidas especificidades técnicas de qualidade  assim

configurados ;

Os videos  podem  ser  gravados  por  equipamentos  profissionais,  semi-profissionais  ou  até

utilizando-se dos sistemas operacionais disponibilizados em aparelhos de celular , desde que no

formato padrão de áudio/video mp4, Codec H.264, na horizontal (proporção de tela 16:9) , sendo

aceitável a resolução HD no mínimo de 1280 X 720pixels.  Esses vídeos serão editados  com no

máximo 10 minutos com a apresentação breve do(s) músico(s) e o conteúdo artístico .

Os  programas  gravados  serão  transmitidos  pela  plataforma  do  Youtube

(https://www.youtube.com/user/PrefeituraPassoFundo) , no canal oficial da Prefeitura de Passo

Fundo,  ferramenta  que  amplia  e  simplifica  a  participação da  audiência  com direcionamento

também para  SmatTVs  e  outros  dispositivos. A transmissão  dos  programas  também estarão

disponíveis dentro do website da Prefeitura de Passo Fundo . 

https://www.youtube.com/user/PrefeituraPassoFundo
mailto:cultura@pmpf.rs.gov.br


A análise de todos os vídeos e do conteúdo enviados será da Secretaria Municipal de Cultura e

do Conselho Municipal de Políticas Culturais.  A responsabilidade pela qualidade técnica será

única e exclusivamente do profissional que se inscreveu e encaminhou os arquivos. A Comissão

de Seleção  poderá  desclassificar,  mediante  justificativa,  aqueles  trabalhos  que  julgar  que  os

arquivos/links enviados tenham baixa qualidade de resolução ou que estejam inaudíveis. 

Depois da apresentação do festival , divididos em 4 programas de 1 hora,   todos os vídeos  vão

permanecer numa “janela”  , abrigados na página da Secretaria Municipal de Cultura , no site da

Prefeitura de Passo Fundo . Uma forma de contribuir com a informação do cenário musical da

cidade, com consulta permanente. 

 Critérios para participação : Os músicos podem participar do Festival de forma individual,

dupla, trio, banda. Ser profissional de música e desenvolver atividades na área .

 Comprovação  de  critério  :  Curriculo  com  trabalho  profissional  na  área  ,  dados  de

identificação do músico , dupla, banda com nome, telefone e  redes sociais para divulgação a

serem inseridas ao vídeo em caracteres. 

 Material para o Festival  : arquivos de vídeo e áudio ( mp4)  Codec H.264, na horizontal

(proporção de tela 16:9) , sendo aceitável a resolução HD no mínimo de 1280 X 720pixels. 

 Duração total dos 2 videos: até 10 min , incluindo 2 músicas e apresentação do profissional

obrigatoriamente com no máximo 60 segundos.

 Uma campanha de doação de cestas básicas vai acompanhar o Festival Livre de Música para

ajudar  técnicos  e  artistas  que  dependem  exclusivamente  dos  palcos,  agora  fechados  .A

comunicação será pelo whatsapp (54) 99963-2791 que terá uma logística para recolher as

doações no endereço mencionado ou no próprio mercado escolhido pelo doador . A entrega

aos técnicos e artistas será coordenada pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais de

Passo Fundo  

 Secretaria Municipal de Cultura

 Conselho Municipal de Políticas Culturais 

 Escola de Música Le Chapuis

 Hub Escola de Música 

 



Anexo I

DECLARAÇÃO

FESTIVAL LIVRE DE MÚSICA DE PASSO FUNDO

CONTEÚDO DO REGULAMANENTO

Eu _____________________________________________, CPF sob nº ___________________ 

AUTORIZANDO implícita e automaticamente o Município de Passo Fundo a utilizar imagens e 

sons vídeos e texto para a divulgação e promoção de toda e qualquer atividade relacionada ao 

Município de Passo Fundo, por tempo indeterminado e declaro ciência ao conteúdo do Edital.

Passo Fundo, ___ de _________________ de ___.

___________________________________________

(assinatura do declarante)


