
REGULAMENTO  
  UNIT LIVE MUSIC 
 

 
1. DA FINALIDADE 
 
O Unit Live Music tem o objetivo de difundir a cultura das bandas regionais, 
dando espaço a elas por meio de ampla divulgação. A banda vencedora terá o 
direito de gravar 04 músicas mais 01 videoclipe.  
 

 
2. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

2.1 Os participantes do Unit Live Music precisam cumprir às disposições 

contidas no regulamento. 
 
2.2 A comissão julgadora será formada por artistas locais e colaboradores 

da Unit. 
2.3 A comissão julgadora tem pleno poder de cumprir o regulamento e dar 

o veredito final quanto ao vencedor. 
 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: 
unit.br/livemusic. O início começa a partir do dia 11 de maio de 2016 e encerradas no 
dia 05 de junho de 2016. As bandas receberão por e-mail (informado) o horário de 
apresentação. 

3.2 Poderão participar bandas formadas por acadêmicos da Unit. 
3.3 A banda poderá ter de 01 a 06 componentes e tocar os seguintes 

estilos musicais: arrocha, forró, sertanejo e brega. 
3.4 Será permitida a execução de covers nos shows (eliminatória e final). 
3.5 Até 20 bandas serão selecionadas pelos produtores para participar da 

eliminatória. 
3.6 A banda deve avisar até o dia 8 de junho, caso haja desistência. 
 

 
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
 

4.1 Nome completo do acadêmico inscrito; matrícula; estilo musical; 
telefone; rede social (da banda); campus; número de componentes; nome da banda; 
nome das músicas a serem apresentadas na eliminatória e numa possível final. 
 
 
5. TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 

5.1 Ao se inscrever, o candidato tem plena convicção de que autoriza a 
veiculação, em qualquer mídia da Unit ou veículo de imprensa, do nome, imagem, voz 
da banda e outras situações não descritas neste regulamento.  
 
 
6. DA PARTICIPAÇÃO 
 

6.1. As bandas se apresentarão na faixa de tempo entre 2 minutos e 30 
segundos e 3 minutos e 59 segundos. 

6.2. As bandas deverão chegar até 1 hora antes do início da apresentação. 
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6.2. A banda que utilizar gestos, palavras ou termos que se assemelhem a 
xenofobia, baixo calão ou qualquer tipo de ofensa, será automaticamente excluída do 
certame.  
 
7. DO JULGAMENTO 
 

7.1 A escolha da banda vencedora no dia dos shows será determinada 
pela soma das seguintes pontuações: 
 

a) qualidade musical e arranjo: 0 a 10 pontos; 
b) presença de palco/interação com o publico: 0 a 5 pontos; 
c) música autoral: 0 a 10 pontos; 
d) tempo de execução de música: 0 a 10 pontos. 

 
7.2 Nenhum integrante do corpo de jurados poderá ter parentesco 

(primeiro ou segundo grau) com qualquer componente das bandas inscritas; ou 
trabalhar no setor do colaborador e/ professor participante. 
 
 
8. DA ELIMINATÓRIA 
 

8.1 A eliminatória acontecerá no dia 10 de junho em todos os campi, 
exceto Campus Propriá, a acontecer no dia 8 de junho. 

 8.1.1 Campus Farolândia – das 11h às 12h; das 17h35 às 
18h35; das 21h às 22h; 

 8.1.2 Campus Centro – das 17h30 às 18h30; das 21h às 22h; 
 8.1.3 Campus Itabaiana – das 21h às 22h; 
 8.1.4 Campus Estância – das 17h às 18h; das 21h às 22h; 
 8.1.5 Campus Propriá – das 21h às 22h. 

 
8.2 A ordem das apresentações será definida por meio de sorteio e 

comunicada por telefone e e-mail. 
  
8.3 A organização do evento disponibilizará uma equipe técnica, 

responsável pelas instalações elétricas e acompanhamento das bandas na passagem 
de som. 

 
8.4 A comissão disponibilizará Aparelhos de Som (PA e Retorno) e 

iluminação proporcionais ao tamanho do evento; 01 bateria com bumbo, chimbau, 2 
tons, caixa, surdo, prato – sem microfonar; 03 microfones; mesa de som com 10 
canais. 

 
8.5 Os jurados aplicarão penalidades às bandas que descumprirem as 

seguintes regras: 
 

a) ultrapassar o tempo máximo de apresentação - 03 minutos e 
59 segundos. 

b) atraso igual ou superior a 01 hora para início da 
apresentação. 

 
 

8.6 Haverá apuração do julgamento com os jurados e a organização do 
evento, depois o resultado será divulgado por meio de e-mail marketing e nas redes 
sociais da Unit. 
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8.7 A final acontece no dia 17 de junho, das 21h às 22h. 

 
 
9. DA PREMIAÇÃO 
 

9.1 Apenas a banda vencedora será premiada com 01 videoclipe e 
04músicas. Nas mídias eletrônicas serão divulgadas no dia 24 de junho no site da Unit 
e nas redes sociais (Facebook, Instagram, Snapchat). 
 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

10.1 Os casos omissos no Regulamento serão resolvidos pela comissão 
organizadora do concurso formada pela Diretoria do Marketing. 

 
10.2 A simples inscrição da banda já valida como contrato de adesão e 

aceitação às regras deste Regulamento. 
 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Locais do evento: minishoppings da Unit  
Datas dos shows: dias 10 (eliminatórias – todos os campi da Unit); e 17 de 
junho (grande Final – Campus Farolândia) 
 
 
 
 
 
 

Diretoria do Marketing 


