III FESTIVAL DE TALENTOS FPB
FICHA DE INSCRIÇÃO
Categoria: UNIVERSITÁRIO ( )
Dados

Música

Nome
End.
Tel.
Curso
Escola/Setor
E-mail
Data
Título da Música Autoral:
Autor da Música Autoral:
Título da Música Não Autoral:
Autor da Música Não Autoral:
Hashtag: #VFestivaldeMusicaUnP
Ex. (#VFestivaldeMusicaUnPBandaGirassol)

1. Documentos Necessários:
1.1 Formulário de inscrição devidamente preenchido;
1.2 Cópia da Cédula de Identificação - RG;
1.3 Cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
1.4 Cópia do comprovante de matrícula (para aluno);
1.5 Cópia do cadastro do aluno egresso;
1.6 Cópia do comprovante que ateste a situação ativa do funcionário;
1.7 02 (duas) cópias da música em MP3, vídeo, CD ou DVD com a música a ser apresentada,
devidamente identificada com o nome do artista;
1.8 Mapa de palco dos equipamentos (em caso de banda).
1.9 A Hashtag deve continuar no item a cima com título da banda ou do cantor. Ex:
#VFestivaldeMusicaUnPBandaGirassol

___________________________

_________________________________
Assinatura do Candidato (a)

Assinatura do Colaborador (a)

Data:

/

/2017

GUIA DO INSCRITO
Dados

Música

Nome
End.
Tel
Curso
E-mail
Título da Música:
Intérprete:
Autores:
Hashtag: #VFestivaldeMusicaUnP
Ex. (#VFestivaldeMusicaUnPBandaGirassol)

INFORMAÇÕES GERAIS
1.
O acesso do público às apresentações é livre, podendo os finalistas convidar seus amigos,
familiares e fã clube a se fazerem presentes para prestigiar e votar na sua participação no Festival.
2.
O participante deverá informar (caso seja selecionado), se ele ou algum integrante da
banda, é portador de alguma deficiência física e, se precisa de atenção especial.
3.
As imagens que serão projetadas no telão de Led instalado no palco, serão exclusivamente
do Festival de Talentos FPB, não sendo liberada nenhuma outra imagem.
4.
Todas as despesas com deslocamento (inclusive para a gravação do CD/DVD), transporte,
hospedagem, alimentação, encargos legais e impostos, taxas, contribuições ou outros recolhimentos
deverão serem arcadas pelo(s) próprio(s) participante(s) inscrito(s);
5.
Não serão analisadas as inscrições que deixarem de cumprir com as exigências dos itens
anteriores;
6.
Caso haja equipamentos e/ou instrumentos específicos a serem utilizados pelo participante
inscrito que não constem na seção IV do Edital, estes deverão ser providenciados pelo mesmo com
a devida antecedência, sob pena de ter prejudicada sua apresentação e eventual desclassificação
do Festival;
7.
O material requisitado para inscrição não será devolvido;
8.
As decisões das comissões técnicas de seleção e avaliação são soberanas, não cabendo
recursos em nenhuma das hipóteses;
9.
Se o vencedor do III Festival de Talentos FPB for menor de idade, o depósito será realizado
na conta do seu representante legal (pai ou mãe), conforme indicado na ficha de autorização do
candidato.
10. A definição da ordem de apresentação se dará por meio de sorteio que será realizado na presença
de todos os selecionados, no dia 10 de agosto de 2017 às 18h no Setor de Marketing, localizado
no prédio administrativo da FPB. As apresentações acontecerão no dia 11 de agosto de 2017.
Todas as dúvidas relacionadas ao festival deverão ser encaminhadas para o seguinte e-mail:
andre.oliveira@fpb.edu.br ou juliana.aranha@fpb.edu.br - (83) 3133-2946

_____________________________

___________________________________
Assinatura do Candidato (a)

João Pessoa,

Assinatura do Colaborador (a)

de

de 2017

