
CIRCUITO DE MÚSICA ACÚSTICA 
 
Instruções e Prazos 
 
1.APRESENTAÇÃO  
A GERDAU lança em 2015 o edital, que selecionará músicos da nova geração para 
participar da programação oficial do Circuito de Música Acústica, em Belo Horizonte, 
com premiação e oportunidade de convidar um artista de renome Nacional. Conheça o 
regulamento que define as regras e orienta os interessados em concorrer a uma das 
vagas oferecidas. 
 
2.OBJETIVOS  
O prêmio tem como objetivo valorizar jovens instrumentistas do Estado de Minas 
Gerais, incentivando a inovação no campo da composição, técnica e estética musical e, 
acima de tudo, proporcionar a descoberta de novos talentos.  
Os 8 (oito) solistas e/ou grupos que obtiverem a melhor colocação serão premiados de 
acordo com as normas do presente regulamento. 

3. PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Ser brasileiro nato, de qualquer região do país; 
3.2 Ser maior de 18 anos. 
3.3 Poderão se inscrever solistas e/ou grupos de instrumentistas formados por até 5 
(cinco) componentes. 
3.4 Trabalhos autorais serão avaliados como critério de desempate. 

3.5 O proponente poderá ser Pessoa Física ou Jurídica; 
 
4. INSCRIÇÕES 
4.1 Período de inscrição: 10 de agosto a 28 de agosto de 2015; 
4.2 Cada proponente poderá efetuar até 1 (uma) inscrição; 
4.3 A inscrição é gratuita e deverá ser feita exclusivamente através da plataforma de 
editais Prosas: https://prosas.com.br/editais 
4.4 No ato da inscrição o proponente deverá preencher o formulário contido no 
PROSAS com as seguintes informações: 
4.4.1 Nome do solista e/ou grupo; 
Módulo A: Solista;  
Módulo B: Grupo de até 5 (cinco) componentes; 

4.4.2 Dados do proponente (pessoa física ou jurídica); 
4.4.3 Release; 
4.4.4 Ficha técnica contendo nome artístico, idade, endereço completo, e-mail, 
telefone e instrumentos a serem utilizados na apresentação; 
4.4.5 Currículo detalhado do solista e/ou grupo, reunindo dados sobre a formação 
musical dos participantes e principais projetos realizados.  
4.4.6 Links de vídeo: serão aceitos somente vídeos hospedados no Youtube ou Vimeo; 
4.4.7 Links de áudio: serão aceitos somente áudios hospedados no Soundcloud, 
Mixcloud, YouTube, Myspace e Bandcamp; 
4.4.8 Fotos de divulgação: serão aceitos somente arquivos em JPG, com até 2MB 
enviado através de link no wetransfer, sendspace e dropbox ou anexo no edital. 



 
5. COMISSÃO JULGADORA  
5.1 A Comissão Julgadora da fase eliminatória do Circuito de Música Acústica será 
formada por personalidades ligadas à área musical ou a cultura; 
5.2 A avaliação será baseada no material encaminhado. Não haverá audição 
presencial; 
5.3 Os critérios de avaliação são: originalidade, apuro técnico e inovação estética. 
 
6. RESULTADO  
6.1 Serão 8 (oito) selecionados solistas e/ou grupos que irão se apresentar no MM 
Gerdau – Museu das Minas e do Metal, que compõe o Circuito Cultural da Praça da 
Liberdade ou no Museu de Artes e Ofícios. 

6.2 O resultado será divulgado no dia 10 de setembro de 2015, através do Prosas e na 
página do Circuito de Música Acústica no Facebook 
(facebook.com/CircuitoDeMusicaAcustica)  
6.3 Cada um dos 8 (oito) selecionados solistas e/ou grupos receberão uma ajuda de 
custo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), pagos 30 dias corridos após a 
apresentação contra a emissão de documentação fiscal exigida pela legislação; 
6.4 Não será pago nenhum outro custo além dos mencionados neste edital, bem como 
transporte, alimentação, hospedagem, etc; 
6.5 A decisão final sobre os artistas selecionados será exclusivamente da Comissão 
Julgadora, não cabendo qualquer questionamento. 
 
7. PREMIAÇÃO  
7.1 Os premiados, serão contemplados com uma apresentação no Circuito de Música 
Acústica durante o ano corrente, com data a ser definida. 
7.2 Serão selecionados ainda 2 (dois) solista e/ou grupo para a fase final. Cada solista 
e/ou grupo selecionado receberá prêmio no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 
7.2.1 O prêmio será pago em até 30 dias após a apresentação artística, contra a 
emissão de documentação fiscal exigida pela legislação; 
7.3 As despesas com a estrutura técnica e equipe de suporte para as apresentações 
serão fornecidas pelo Circuito de Música Acústica. 
 
8. APRESENTAÇÕES ELIMINATÓRIAS 
8.1 Cada selecionado fará 1 (uma) apresentação, que deverá o ter o tempo mínimo de 
40 minutos e máximo de 50 minutos impreterivelmente; 

8.2 A data, o horário e o local onde ocorrerá a apresentação de cada premiado serão 
determinados pela direção artística do Circuito de Música Acústica; 
8.3 A ordem e datas das apresentações serão definidas através de ordem alfabética. 
8.4 Após o resultado do prêmio, os selecionados terão 3 (três) dias úteis para 
apresentar à produção do evento: 
8.4.1 Riders técnicos; 
8.4.2 Três fotos de divulgação (300DPI); 
8.4.3 Release atualizado; 
8.4.4 Repertório, informando o título das músicas, nome dos compositores e tempo de 
duração; 

http://facebook.com/CircuitoDeMusicaAcustica


8.4.5 Material em áudio ou vídeo, que o solista e/ou grupo tenha gravado; 
8.4.6 Documento assinado por todos os participantes de Autorização de Cessão de 
Direitos de Uso de Imagem, para fins de divulgação e programação do Circuito de 
Música Acústica. 
8.5 A interlocução para assuntos relativos à produção e aspectos administrativos será 
realizada entre a Direção do Circuito de Música Acústica e o responsável pela inscrição, 
podendo este último indicar um produtor responsável que deverá seguir as diretrizes 
deste regulamento. 
8.6 A passagem de som terá duração de 30 minutos. Os horários serão:  
- Primeira apresentação: 17h as 17h30; 
- Segunda apresentação: 18h as 18h30; 
8.7 Os shows terão os seguintes horários:  

- Primeira apresentação: 20h as 20h50; 
- Segunda apresentação: 21h as 21h50; 
 
 
9 APRESENTAÇÃO FINAL: 

9.1 A Apresentação final acontecerá no mês de Outubro em data a ser definida; 
9.2 Apresentarão neste dia o segundo e primeiro colocado. 
9.3 A apresentação deverá ter o tempo mínimo de 45 minutos e máximo de 60 
minutos; 
9.4 O solista e/ou grupo premiado irá indicar, em comum acordo com o Circuito de 
Música Acústica, um convidado de reconhecimento nacional para participar do evento.  
9.5 O convidado deverá cumprir as exigências da curadoria, tanto quanto cachê e 

disponibilidade; 
9.5 A passagem de som e o mapa de palco será definido, junto a equipe técnica do 
Circuito de Música Acústica 
 
 
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
10.1 Ao submeter sua proposta, o proponente aceitará automaticamente as condições 
previstas neste edital de participação e se responsabilizará pela veracidade das 
informações declaradas; 
10.2 Após o preenchimento e envio do formulário, através do edital Circuito de Música 
Acústica no PROSAS, o proponente não poderá anexar outros dados à inscrição, exceto 
por solicitação formal da Comissão Julgadora; 

10.3 Em caso de dúvida, o proponente deverá entrar em contato pelo e-mail 
dobrasil@dobrasileventos.com.br  
10.4 Casos não previstos neste regulamento serão decididos pela Comissão de 
Avaliação junto à Direção do Festival de Música, mantendo-se a equidade de direitos 
para todos os inscritos. 
 
Belo Horizonte, 10 de agosto de 2015. 
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