
Concurso SBME de Composição Eletroacústica “Pinheirinho é do povo”

REGULAMENTO DO CONCURSO

Artigo 1º – Regras Gerais

As presentes  regras  e  condições  aplicam-se ao  Concurso SBME de Composição  Eletroacústica 
'Pinheirinho é  do povo'”.  Ao participarem no Concurso,  os  concorrentes  declaram aceitar  estas 
regras e regerem-se pelas suas disposições.

& 1. O  Concurso  é  organizado  pela  “Sociedade  Brasileira  de  Música  Eletroacústica  - 
SBME”, com o objetivo de incentivar a criação musical eletroacústica e divulgar a luta do povo 
pobre sem teto.

& 2. Na eventualidade de qualquer disputa ou controvérsia relacionada com o Concurso, o 
Regulamento do Concurso ou os seus resultados, a decisão da SBME, nomeadamente do júri, serão 
sempre definitivos.

Artigo 2º – Participação no Concurso; Apresentação de obras

& 1. O  Concurso  está  aberto  a  compositores  brasileiros  e  também  a  compositores 
estrangeiros residentes no Brasil, sem limite de idade.

& 2. As obras concorrentes deverão ser novas, inéditas, e compostas com a utilização, como 
material sonoro de base, dos ruídos da invasão de Pinheirinho, ocorrida em 22 de janeiro de 2012, 
presentes na gravação que está disponível no endereço: 

 http://soundcloud.com/user1123204/material-sonoro-de-base/s-vLzpM 
& 2. As obras, gravadas em CD áudio, deverão ser enviadas por correio registrado ou Sedex 

até o dia 6 de agosto de 2012, ao seguinte endereço: SBME - SHIN QI 5, conjunto 3, lote 23,  
71.505-730 Brasília – DF. Será observada a data de postagem, para fins de cumprimento do prazo.

& 3. Cada compositor pode inscrever mais de uma obra, sendo que para cada obra inscrita 
deve ser paga uma inscrição no valor de R$ 25,00. Cada obra inscrita deverá estar gravada em um 
CD diferente.

& 4. As inscrições serão feitas com pseudônimo. No CD deverão estar escritos apenas o título  
da obra e o pseudônimo do autor.

& 5. Os pagamentos das inscrições deverão ser feitos com depósito na conta bancária da 
SBME:

Banco do Brasil, agência 3603-X, conta 5.606-5; CNPJ da SBME: 01.595.736/0001-12.    
& 5. Juntamente com cada CD deverão ser enviados uma cópia (ou original) do recibo de 

depósito  do  pagamento  da  inscrição,  ou  das  inscrições,  e  um envelope  lacrado  com apenas  o 
pseudônimo escrito no exterior, contendo:

nome completo do compositor;
nome artístico do compositor;
endereço, data e local de nascimento, e-mail, telefone.
currículo de no máximo 15 linhas;
comentários sobre a obra;
lista de recursos técnicos usados na composição e de eventuais programas e plugins usados 
no processamento do material sonoro de base.

& 6. As obras inscritas no concurso deverão ter a duração mínima de 5 minutos e máxima de 
10 minutos.

& 7. Os concorrentes podem usar, em suas obras, tanto o material de base fornecido em sua 

http://soundcloud.com/user1123204/material-sonoro-de-base/s-vLzpM


totalidade, que tem 8' 30” de duração, quanto apenas trecho(s) à livre escolha.

& 8. Nas obras podem ser usados quaisquer modos de transformação e processamento do 
material sonoro fornecido, mas indícios daquele material deverão restar reconhecíveis, de modo a 
que o júri fique convencido da real utilização do material de base.

&  9.  Serão  sumariamente  desclassificadas  as  obras  que,  segundo  avaliação  do  júri,  não 
tenham sido compostas com a utilização do material de base fornecido.

Artigo 3º – Júri e julgamento

& 1. O júri é composto pelos seguintes compositores: Jorge Antunes, presidente; Anselmo 
Guerra; Rodolfo Coelho de Souza; Rodrigo Cicchelli Velloso e Conrado Silva.

&  2.  As  decisões  do  júri  serão  sempre  definitivas  e  sem possibilidade  de  apelo.  O  júri 
escolherá cinco obras que serão consideradas como finalistas do concurso.

& 3. No dia 22 de setembro de 2012 a SBME promoverá um concerto ao ar livre, na Praça 
Vermelha do Conic, Brasília, em que as cinco obras finalistas serão apresentadas para o público, 
com  entrada  franca.  O  público  votará  para  que  sejam  escolhidas  as  três  obras  que  serão 
consideradas ganhadoras do primeiro,  do segundo e do terceiro prêmios.  As outras duas obras, 
dentre as cinco finalistas, serão declaradas como ganhadoras do prêmio de Menção Honrosa. O 
concerto será precedido pela apresentação, para o público, da gravação original de 8' 30” fornecida 
como material de base.

Artigo 4º – Direitos de autor
Os  direitos  de  autor  inerentes  às  obras  apresentadas  no  contexto  do  presente  Concurso 
permanecerão  com  os  respectivos  compositores.  No  entanto,  ao  participar  no  Concurso,  cada 
concorrente concede à SBME o direito, livre de encargos, de apresentação das obras nos concertos 
promovidos pela SBME, nas transmissões radiofônicas que tenham o aval da SBME, assim como 
na eventual gravação em CD publicado pela SBME.

Artigo 5º – Prêmios

As  cinco  obras  selecionadas  pelo  júri  serão  programadas,  para  transmissão  radiofônica,  no 
programa Eletroacústicas, da Rádio MEC do Rio de Janeiro, produzido pelo compositor Rodrigo 
Cicchelli Velloso. Os compositores das cinco obras selecionadas também ganharão uma assinatura 
da Revista Concerto.
Após a apuração dos votos do público no concerto de estreia das cinco obras selecionadas, a SBME 
atribuirá os seguintes prêmios:
Primeiro prêmio: R$ 1.500,00 + Diploma
Segundo premio: R$ 700,00 + Diploma
Terceiro prêmio: R$ 400,00 + Diploma
Quarto e quinto prêmios- Diplomas de Menção Honrosa.


