
REGULAMENTO DO CONCURSO MUSICAL “ISCA FESTIVAL”  

 

O Instituo Superior de Ciências Aplicas (ISCA Faculdades), 

situado na Rodovia Deputado Laercio Corte (Rodovia Limeira 

Piracicaba), 3000, bairro da Graminha em Limeira, promove o 1º 

Concurso Musical denominado “ISCA Festival”.  

A iniciativa tem o objetivo de valorizar a Música Popular 

Brasileira e Internacional, seus compositores e intérpretes, bem 

como promover festividade e descobrir novos talentos 

populares na região de Limeira. 

 

QUEM PODE PARTICIPAR  

 

1 – Pode participar do concurso qualquer cidadã ou cidadão, 

brasileiro ou estrangeiro, de qualquer idade. 

 

2 – Serão aceitas inscrições de músicas nacionais ou 

internacionais, de composição própria ou de autoria de outros 

artistas com temática livre. 

 

INSCRIÇÕES: COMO PARTICIPAR 

 

1 – Prazo de inscrição: de 01 a 17 de novembro de 2019. 

 

2 – Para efetivar a inscrição, o candidato deverá: gravar uma 

música pelo smarphone e postar no You tube. Depois acessar o 

site www.iscafaculdades.com.br, preencher o formulário de 

inscrição e ANEXAR o link do vídeo cantando. 

 

3 – As inscrições são gratuitas.  

 

http://www.iscafaculdades.com.br/


4 – Cada participante pode se inscrever com uma música, sendo 

em apresentação solo, em dupla ou trio.  

5 – É permitida a participação neste Concurso de alunos, ex-

alunos, funcionários do ISCA Faculdades e de pessoas da 

comunidade em geral. 

 

6 – O material deve ser enviado somente pelo site. Não serão 

aceitos trabalhos entregues na faculdade. O material não será 

devolvido. 

 

7 – No ato da inscrição, o(s) autor(es) da(s) composição(ões) 

autoriza(m) automaticamente a liberação dos direitos autorais, 

de imagem e transmissão de voz pela organização do concurso 

em qualquer meio, seja ele impresso, eletrônico ou digital, para 

todas as finalidades que guardem relação com o ISCA Festival e 

ISCA Faculdades Limeira.  

 

SELEÇÃO 

 

1 – Dentre as músicas inscritas no site, serão selecionadas 12 

músicas finalistas através do voto de uma Comissão Julgadora, 

constituída por representantes do ISCA Faculdades. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

1 – Será realizada a apresentação oficial com a participação dos 

12 artistas selecionados.  

 

- DATA- Dia 26 de novembro  

- HORA- 19h 

- LOCAL – PÁTIO LIMEIRA SHOPPING – praça de alimentação 

 



 

PREMIAÇÃO 

1 – Os três melhores classificados serão premiados. 

 

1º lugar: R$ 600  

 

2º lugar: R$ 300  

 

3º lugar: R$ 200  

 

JÚRI DA APRESENTAÇÃO 

 

1 – A classificação das canções ficará a cargo da Comissão 

Julgadora, composta por jurados reconhecidos por seu notório 

saber, escolhidos pela Comissão Organizadora. 

 

2 – As decisões da Comissão de Jurados serão irrevogáveis, 

não cabendo recursos contra as mesmas.  

 

 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1 – Os participantes finalistas deverão estar à disposição para 

gravações de entrevistas e filmagens durante a realização deste 

Concurso. 

 


