
XVI Festival Universitário de Música Candanga  

da Universidade de Brasília – FINCA 

 
REGULAMENTO GERAL 

 

A Decana do Decanato de Assuntos Comunitários – DAC, da Universidade de Brasília 

– UnB, no exercício de suas atribuições, torna público o presente regulamento do XVI 

Festival Universitário de Música Candanga da Universidade de Brasília – FINCA. 

 

1 Do objeto 

1.1 O Festival Universitário de Música Candanga – FINCA tem por objetivo 

incentivar a criatividade, revelar talentos e valorizar a produção musical autoral no 

contexto universitário.  

1.2 O FINCA é organizado pela Diretoria de Esporte, Arte e Cultura – DEA/DAC/UnB, 

em parceria com Centros Acadêmicos – CAs e Diretório Central dos Estudantes – DCE. 

1.3 O evento promove a participação de bandas representantes dos CAs dos campi 

regularmente cadastrados na DEA/DAC/UnB. 

1.4 O período de sua realização será do dia 01 a 17 de outubro de 2014, no campus 

Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília. 

 

2 Das categorias e condições de Inscrição 

2.1 O FINCA apresenta duas categorias: Candanga e Música Instrumental. 

2.2 Cada banda deve inscrever-se em apenas uma categoria, apresentando duas músicas 

autorais, sendo uma inédita, a qual será a concorrente ao festival. 

Parágrafo único - Considera-se música inédita aquela que nunca foi gravada em demo, 

EP, CD, LP, DVD.  

2.3 As músicas inscritas na categoria Candanga devem ter letra em português, 

admitindo-se algumas expressões em outro idioma no corpo da composição. 

2.4 Na categoria Música Instrumental, admite-se inscrição de músicas instrumentais ou 

experimentais que não apresentem letras cantadas em qualquer idioma. 

2.5 Estão aptas a se inscrever bandas do Distrito Federal representando os CAs dos 

quatro campi da UnB, devidamente institucionalizados e com situação regular junto à 

DEA/DAC. 

2.6 As bandas inscritas deverão ter pelo menos um integrante regularmente matriculado 

como aluno, professor ou técnico-administrativo da UnB, comprovando vínculo 

institucional. 



2.7 Cada CA poderá selecionar ou indicar apenas uma única banda, ficando a seu 

critério a forma de seleção e sua categoria. 

2.8 As categorias Candanga e Música Instrumental serão realizadas em duas etapas: 

classificatória e final. 

2.9 Cada banda terá 15 minutos correspondentes ao tempo de apresentação das duas 

músicas e de entrada e saída de palco, nas duas etapas. 

 

3 Da etapa classificatória das categorias Candanga e Música Instrumental 

3.1 A ordem e os dias de apresentação, como também da passagem de som das bandas 

inscritas nas categorias Candanga e Música Instrumental, serão estabelecidos em 

reunião com os representantes das bandas e músicos, no dia 25 de setembro, às 12h, 

Anfiteatro 10 – ICC Sul, campus Darcy Ribeiro UnB. 

3.2 As bandas que não comparecerem à reunião com pelo menos um 

integrante/representante serão as primeiras a se apresentar, estabelecidos os dias de 

apresentação por outro sorteio realizado na mesma ocasião. 

3.3 A etapa classificatória acontecerá do dia 01 a 14 de outubro, Anfiteatro 09 – ICC 

Sul, campus Darcy Ribeiro – UnB, a partir das 12h. 

3.4 As bandas serão avaliadas pelo júri oficial e as dez que obtiverem maior somatório 

de notas estarão classificadas para a final. 

3.5 O resultado será divulgado em lista nominal das bandas e músicas, por ordem 

alfabética e sem indicação de notas, no dia 14 de outubro no site www.dea.unb.br e no 

blog www.FINCAunb.wordpress.com. 

4 Da etapa final das categorias Candanga e Música Instrumental 

4.1 As notas da etapa classificatória não são acumulativas, de maneira que, na etapa 

final, as bandas iniciam com zero ponto. 

4.2 A ordem da apresentação da etapa final será estabelecida por sorteio, em reunião 

com as bandas finalistas no dia 15 de outubro, quarta-feira, às 12h, no Anfiteatro 09 – 

ICC Sul, campus Darcy Ribeiro – UnB. 

4.3 As bandas que não comparecerem ao sorteio serão as primeiras a se apresentarem. 

4.4 A etapa final acontecerá no dia 17 de outubro, sexta-feira, a partir das 22h, no 

Centro Comunitário Athos Bulcão, campus Darcy Ribeiro – UnB. 

4.5 Na categoria Candanga serão premiadas as três primeiras colocadas na avaliação do 

júri oficial e a mais votada pelo júri popular. 

4.6 Na categoria Música Instrumental será premiada a melhor banda avaliada pelo júri 

oficial. 

 

 

http://www.dea.unb.br/
http://www.fincaunb.wordpress.com/


 

5 Das inscrições 

5.1 O período de inscrição para as categorias Candanga e Música Instrumental será de 

1º a 19 de setembro de 2014, até às 18h, e deverão ser feitas pelo site www.dea.unb.br 

ou pelo blog www.FINCAunb.wordpress.com . 

5.2 As bandas das categorias Candanga e Música Instrumental devem entregar 

pessoalmente na DEA em envelope pardo, a documentação original descrita no item 6 

deste regulamento, na sala AT 201 – ICC Sul, até 19 de setembro, às 18h. O envelope 

deve ser identificado com nome da banda, o centro acadêmico e o contato do 

representante. 

5.3 Cada banda deverá inscrever, de acordo com os termos deste regulamento, duas 

músicas autorais, que deverão ser anexadas no ato da inscrição. 

5.4 Caso a banda não envie a documentação obrigatória, ou enviem-na incompleta, a 

inscrição não será efetuada. 

5.5 Somente após o recebimento da documentação obrigatória a inscrição da banda será 

efetivada. 

5.6 Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado. 

5.7 A DEA publicará lista de homologação das bandas inscritas no dia 23 de setembro, 

às 18h em seu site www.dea.unb.br ou pelo blog www.FINCAunb.wordpress.com e nos 

murais da DEA. 

 

6 Da documentação obrigatória 

6.1 Os documentos, listados abaixo, devem ser entregues no ato de inscrição: 

a. cópia dos documentos de identidade de todos os integrantes da banda; 

b. comprovante de vínculo institucional com a UnB de pelo menos um dos integrantes 

da banda, para as duas categorias, aceitando-se o comprovante de matrícula. 

c. release da banda; 

d. cópia do formulário de inscrição preenchido on-line; 

e. letra da música concorrente, em PDF, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento simples, para a categoria Candanga; 

f. declaração do CA assinada por seu representante autorizando a banda representá-lo no 

FINCA ( modelo em anexo); 

g. declaração dirigida ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição –  ECAD, 

para a liberação de cobrança de direitos autorais das duas músicas apresentadas, 

assinada pelo autor da música. Caso uma música tenha mais de um autor, cada um deve 

preencher a declaração (modelo em anexo); 

h. cópia de identidade e CPF do(s) autor(es) das letras; 

http://www.dea.unb.br/
http://www.fincaunb.wordpress.com/
http://www.dea.unb.br/
http://www.fincaunb.wordpress.com/


6.2 Caso o autor seja afiliado a alguma associação de músicos, deverá entrar em contato 

com a mesma para que repasse a liberação ao ECAD, em até dez dias úteis antes do 

evento. Se não o fizer, a banda estará impedida de se apresentar; 

 

7 Da seleção pelos Centros Acadêmicos de suas bandas representantes nas 

categorias Candanga ou Música Instrumental 

7.1 Os Centros Acadêmicos ficam livres para escolher suas bandas representantes, 

desde que sejam do Distrito Federal e que pelo menos um integrante seja aluno, 

professor ou técnico-administrativo da UnB. 

7.2 A DEA não é responsável por ceder espaços culturais ou equipamentos para esta 

seleção. 

7.3 Caso ocorram eventos de seleção, os mesmos devem obedecer rigorosamente o 

Estatuto, o Regimento e as Diretrizes de Convivência Universitária da UnB (Resolução 

do Conselho Universitário nº 0001/2012) para realização de eventos culturais. 

 

8 Da infraestrutura das categorias Candanga e Música Instrumental 

8.1 A infraestrutura do festival será de responsabilidade da Comissão Organizadora do 

FINCA, indicada pela DEA e nomeada pelo DAC. 

 

9 Do júri 

9.1 O júri será composto por profissionais da área artística e musical, dentre os quais 

professores, intérpretes, produtores, convidados pela Comissão Organizadora do 

FINCA. 

9.2 O FINCA terá dois corpos de jurados: 

Primeiro: etapa classificatória das categorias Candanga e Música Instrumental; 

Segundo: etapa final das categorias Candanga e Música Instrumental. 

9.3 Os corpos de jurados poderão ter integrantes comuns. 

 

10 Dos critérios de julgamento 

10.1 As bandas serão julgadas pelo júri oficial, que as avaliará segundos os critérios 

abaixo: 

Para a categoria Candanga 

a. letra 

b. harmonia 

c. melodia 

d. arranjo 

e. composição 

f. interpretação e interação com o público 



Para a categoria Música Instrumental 

a. harmonia 

b. melodia 

c. arranjo 

d. composição 

e. interpretação e interação com o público 

10.2 Na etapa classificatória das categorias Candanga e Música Instrumental, as bandas 

serão avaliadas com pontuação estabelecida de 0 a 10. 

10.3 Na etapa final das categorias Candanga e Música Instrumental, as bandas serão 

avaliadas com pontuação estabelecida de 5 a 10. 

10.4 Na etapa final serão desconsiderados pelo júri as notas maiores e menores de cada 

banda, eliminando-se os extremos de notas. 

10.5 O resultado do júri tem caráter irrecorrível. 

 

11 Da premiação 

11.1 As premiações da categoria Candanga serão as seguintes: 

a. primeiro lugar – R$ 5.000, 00 (cinco mil reais) – para a música que obtiver maior 

somatório de notas emitidas pelo júri oficial, na etapa final; 

b. segundo lugar – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – para a música que obtiver o segundo 

maior somatório de notas emitidas pelo júri oficial, na etapa final; 

c. terceiro lugar – R$ 3.000,00 (três mil reais) – para a música que obtiver o terceiro 

maior somatório de notas emitidas pelo júri oficial, na etapa final; 

d. júri popular – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – a música que obtiver o maior número 

de votos pelo júri popular na etapa final, podendo a premiação ser cumulativa. 

11.2 A premiação da categoria Música Instrumental será a seguinte: 

a. melhor banda – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – para a música que obtiver maior 

somatório de notas emitidas pelo júri oficial, na etapa final; 

11.3 As bandas premiadas deverão comparecer à Diretoria de Esporte, Arte e Cultura – 

DEA/DAC/UnB, situada na sala AT 201, ICC Sul, campus Darcy Ribeiro – UnB para 

preenchimento de formulário para recebimento do prêmio no dia 22 de outubro, das 8h 

às 18h. 

 

12 Dos direitos autorais e do direito de imagem 

12.1 Pela adesão ao presente regulamento, a banda inscrita autoriza a Universidade de 

Brasília – UnB a utilizar as imagens e sons de sua apresentação em mídia impressa ou 

eletrônica para divulgação e difusão de acordo com seus interesses. 

12.2 Ao se inscrever no presente regulamento, o representante da banda declara a 

inexistência de plágio das músicas inscritas, bem como garante a autorização de 

terceiros que, porventura, tenham direitos conexos sobre a produção, se 



responsabilizando inclusive por eventuais reivindicações de terceiros quanto ao uso não 

autorizado, indenizando, se for o caso, a Universidade de Brasília, regressivamente, em 

eventual ação condenatória. 

 

13 Das considerações finais 

13.1 A inscrição no XVI FINCA implica a aceitação integral dos termos deste 

regulamento. 

13.2 A apuração da pontuação, de caráter irrecorrível, será de responsabilidade da 

Comissão Organizadora, com a presença de representantes do júri oficial e do DCE.  

13.3 Cabe a Comissão Organizadora executar e avaliar o festival. 

13.4 Os músicos devem portar seus documentos oficiais de identidade e apresentar à 

Comissão Organizadora quando solicitados. 

13.5 O descumprimento deste regulamento, o cometimento de atos de qualquer natureza 

que prejudiquem o bom andamento do festival, ou atos violentos de natureza física ou 

moral, acarretarão na desclassificação automática da banda. 

13.6 Membros da equipe de produção e funcionários da DEA não podem submeter 

inscrição ao regulamento, bem como seus parentes até o segundo grau. 

13.7 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do FINCA e pela 

DEA. 

 

Brasília, 27 de agosto de 2014. 

 

  

Professora Denise Bomtempo Birche de Carvalho 

Decana de Assuntos Comunitários 

Universidade de Brasília 



 

Cronograma XVI FINCA 2014 

Lançamento do Edital: 

Data: 1º de setembro 

Informação: site www.dea.unb.br , blog www.FINCAunb.wordpress.com e mural da 

DEA 

 

Período de inscrições: 

Data: 1º a 19 de setembro 

Local: site www.dea.unb.br , blog www.FINCAunb.wordpress.com e mural da DEA. 

Entrega da documentação obrigatória, até 18h, na Diretoria de Esporte, Arte e Cultura – 

DEA/DAC/UnB, sala AT 201, ICC Sul, campus Darcy Ribeiro UnB. 

 

Homologação das bandas inscritas: 

Data: 23 de setembro de 2014 

Local: site www.dea.unb.br ,  blog  www.FINCAunb.wordpress.com ,  mural  da  DEA 

e e-mail dos inscritos. 

Horário: 18h 

 

Reunião com as bandas homologadas inscritas: 

Data: 25 de setembro 

Local: Anf. 10 – ICC Sul, campus Darcy Ribeiro UnB. 

Horário: 12h 

 

Etapa classificatória: 

Data: 1º a 14 de outubro 

Local: Anfiteatro 09 – ICC Sul, campus Darcy Ribeiro UnB. 

Horário: 12h 

 

Reunião com as bandas classificadas para a etapa final: 

Data: 15 de outubro 

Local: Anfiteatro 09 ICC Sul, campus Darcy Ribeiro UnB. 

Horário: 12h 

 

Etapa final: 

Data: 17 de outubro 

Local: Centro Comunitário Athos Bulcão, campus Darcy Ribeiro UnB. 

Horário: a partir das 22h 

 

Preenchimento de formulário das bandas premiadas:  

Data: 22 de outubro 

Local: Diretoria de Esporte, Arte e Cultura – DEA/DAC/UnB, sala AT 201, ICC Sul, 

campus Darcy Ribeiro UnB. 

Horário: das 8h às 18h 
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