
 

EDITAL 
 

III CONCURSO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS: Festival da Canção 
CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIFENAS - 2019 

 

 

O Curso de Pedagogia da UNIFENAS – UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO e a 
Diretoria de Extensão e Assuntos comunitários informam que estão abertas as inscrições 
para o III Concurso de Práticas Pedagógicas Inovadoras: Festival da Canção a ser realizado, 
na UNIFENAS, no dia 9 de outubro de 2019. 
 

 

1 DO CONCURSO 

 
O III Concurso de Práticas Pedagógicas Inovadoras: Festival da Canção visa, em claro 
incentivo e estímulo à produção artística no âmbito educativo, premiar composições 
inéditas, produzidas em linguagem literária e musical, e interpretação musical, não 
contemplando tema específico.  
 
 
2 PÚBLICO-ALVO 

 
O III Concurso de Práticas Pedagógicas Inovadoras: Festival da Canção está aberto à 
participação de ALUNOS e PROFESSORES de Escolas Públicas e Particulares de Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio, em quaisquer dos municípios brasileiros. 
 
 
3 DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1 As inscrições estarão abertas no período de 20 de agosto a 20 de setembro de 2019. 
 

3.2 Para se inscrever, o candidato deverá enviar um e-mail para concursoppi@gmail.com. 
Este e-mail deve conter: 
 

3.2.1 Link do vídeo no Youtube: o vídeo deve ser gravado de forma acústica (voz e 
violão/teclado/cajon) e o vídeo deve ser publicado como “NÃO LISTADO”, para preservar os 
direitos autorais. 
 

3.2.2 Arquivo em PDF contendo: o título da obra, nome do compositor, nome do intérprete, 
músicos envolvidos e a letra da canção. Formatação: as canções deverão ser redigidas em 
Língua Portuguesa, digitadas obrigatoriamente em papel A4 e não deverão exceder a 3 (três) 
páginas. Não poderão ser entregues de maneira manuscrita. Formatação: Arial nº 12; 
espaçamento 1,5 entre linhas. 
 

3.2.3 Deverá constar no corpo do e-mail:  
 Título da obra: 
 Nome completo do candidato: 
 Idade: 

mailto:concursoppi@gmail.com


 

 Categoria (escolha uma): composição (professor e/ou aluno) e interpretação 
(alunos do Ensino Fundamental II e Médio) 

 E-mail do candidato:  
 Escola: 
 Endereço residencial completo:  
 Telefone:  

 
3.4 Em caso de participação em mais de uma categoria (Composição, interpretação), deve-se 
utilizar de inscrições diferentes. O candidato tem direito a inscrever apenas uma obra de 
cada categoria. 
§ 1º – As inscrições são gratuitas. 
§ 2º – Ao se inscreverem, todos os candidatos aceitarão automaticamente todas as cláusulas 
e condições estabelecidas no presente regulamento. 
 

 
4 DAS CATEGORIAS 

 

O concurso compreende duas categorias: composição (professor e/ou aluno) e interpretação 
(alunos do Ensino Fundamental II e Médio). 
 
 
5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO E ACEITE 

 
5.1 As canções inéditas ou interpretações serão apreciadas pela Comissão Organizadora, 
podendo ser desclassificadas as propostas apresentadas em desacordo com as exigências 
deste Regulamento.  
 
5.2 Na primeira fase,  serão pré-selecionadas, pela Comissão Organizadora, 10 (dez) 
interpretações da categoria  Ensino Fundamental II e Médio; 10 (dez) composições inéditas 
da categoria Ensino Médio e/ou Professor. A quantidade de músicas selecionadas na 
primeira fase para cada categoria poderão variar de acordo com a demanda. 
 

5.3 Na segunda fase, as obras pré-selecionadas farão uma apresentação acústica (voz e 
violão/teclado/cajon) no dia 2/10/19, às 14h, diante de uma comissão julgadora, que 
classificará 5 (cinco) finalistas de cada categoria. 
 

5.4 A divulgação dos selecionados para a segunda fase e para a fase final será feita por e-
mail. 
 
5.5 Na terceira e última fase, as obras pré-selecionadas farão uma apresentação acústica 
(voz e violão/teclado/cajon) no dia 9/10/19, às 19h, diante de uma comissão julgadora, que 
classificará o 1º e o 2º lugar em cada categoria, além da classificação de melhor música pelo 
público em ambas categorias.  
 

5.6 Fica ciente o participante que haverá divulgação do material (imagem e obra) 
apresentado no evento pelo jornalismo da UNIFENAS.  



 

 
 
6 DA COMISSÃO JULGADORA 

 
6.1 A Comissão Julgadora será escolhida pela Comissão Organizadora do Concurso e será 
composta por 03 (três) membros com amplo conhecimento e experiência em Música. 
 
6.2 A Comissão Julgadora terá autonomia no julgamento, que será regido pelos princípios da 
originalidade, interpretação e musicalidade. 
 

 
7 DA DESCLASSIFICAÇÃO E ARQUIVO 

 
7.1 Na categoria de composição, as obras não inéditas serão desclassificadas.  
 

7.2 Será obrigatória a apresentação da mesma música em todas as fases do concurso. 
 

7.3 Serão desclassificados os participantes ausentes. 
 
7.4 Todas as obras serão analisadas e mantidas em arquivo digital, pela Comissão 
Organizadora, e estarão disponíveis para consultas posteriores. 
  
 
8 DA PREMIAÇÃO 

 
8.1 A premiação será entregue no dia 9 de outubro de 2019, no final do evento. 
 

8.2 Categorias a serem premiadas: 1ª) composição (professor e/ou aluno) e 2ª) 
interpretação (Ensino Fundamental II e Médio). 
 

8.3 Haverá premiação de 1º e 2º lugar em cada categoria, além da classificação de melhor 
música pelo público em ambas categorias.  
 
 
9 DA ORGANIZAÇÃO 

 
Curso de Pedagogia e Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade José 
do Rosário Vellano - UNIFENAS. 
 
 
 

 

Alfenas, 7 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

 

 


