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3ª MOSTRA SAMBA LAGOINHA 
 DE COMPOSIÇÕES INÉDITAS - 2017 

Desde que o Samba é Samba 
 

INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
O Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira — CCLAO, vinculado a Gerência de 
Coordenação de Centros Culturais e à Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais: 
Acesso, Protagonismo e Formação da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte 
— FMC, informa aos interessados que estão abertas as inscrições para a 3ª MOSTRA 
SAMBA LAGOINHA DE COMPOSIÇÕES INÉDITAS. Embora proponha premiações 
simbólicas para as três melhores obras, a 3ª MOSTRA possui essencialmente caráter 
formativo, não competitivo, e será realizada com desejo maior de difusão e divulgação 
desse segmento musical em nossa cidade, sendo regida pelas seguintes instruções: 
 
1 - DA INICIATIVA 
 
A 3ª MOSTRA é uma iniciativa dos sambistas da região da Lagoinha, com realização do 
CCLAO, localizado à avenida Antônio Carlos, 821, Mercado da Lagoinha, São Cristóvão, 
Belo Horizonte, Minas Gerais.  
 
2 - DO OBJETIVO 
 
Considerando que a Lagoinha é o 'berço' do samba em Belo Horizonte, a 3ª MOSTRA tem 
como objetivo valorizar o patrimônio imaterial dessa região, através de sua música e sua 
memória, desenvolvendo uma política cultural participativa e o fomento à criação artística.  
Parágrafo único: A 3ª MOSTRA resultará em uma apresentação pública, no CCLAO, em 
25/11/2017, às 15h, das seis obras previamente classificadas. 
 
3 - DAS COMPOSIÇÕES INÉDITAS 
 
A 3ª MOSTRA receberá inscrições de composições de samba inéditas (letra e música) que 
contenham alguma referência à história do samba da criação à atualidade. As composições 
podem referir-se a um personagem, a uma característica do samba, ou a qualquer episódio 
relativo ao tema. Serão aceitos sambas em seus mais variados gêneros, tais como samba-
canção, samba-enredo, samba-exaltação, samba-raiz, samba de roda, samba-choro e 
partido alto, entre outros. 
 
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - Poderão participar da 3ª MOSTRA compositores residentes em Belo Horizonte e 
cidades da região metropolitana, que tenham mais de 16 anos de idade no ato da inscrição. 
Salienta-se que a 3ª MOSTRA destina-se a incentivar a revelação de compositores e 
músicos amadores, iniciantes, aqueles que ainda não têm uma carreira consolidada. 
 
4.2 - Cada compositor poderá inscrever apenas 1 (uma) obra. 
 
 
 
5 - DAS INSCRIÇÕES 
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5.1 - As inscrições estarão abertas no período de 25 de setembro a 06 de novembro de 
2017 e deverão ser feitas presencialmente no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, 
Avenida Antônio Carlos, 821, Mercado da Lagoinha. Informações: (31) 3277-6077 ou 
cclao.fmc@pbh.gov.br.  
 
5.2 - Para efetivar a inscrição, o participante deverá entregar um envelope lacrado contendo 
1 (um) CD (ou outra mídia) com a gravação da música inédita e 3 (três) cópias da letra 
digitada. O restante da documentação, listada abaixo, deverá ser entregue separadamente. 
 
Parágrafo Único – Documentação: 

a) Ficha de inscrição, fornecida pelo CCLAO, preenchida no ato, em que constarão a 
autoria e a declaração de ineditismo da obra. 

b) Termo de autorização de gravação e uso de imagem feitas durante a 3ª MOSTRA. 
c) Comprovante de endereço do compositor; 
d) Xerox de identidade e CPF do compositor. 

 
5.3 - Depois de efetivada a inscrição, a obra não poderá ser substituída, sob qualquer 
alegação. 
 
5.4 - A mídia contendo a gravação da obra será devolvida até dia 22/12/2017, para os 
participantes que assim o desejarem. 
 
5.5 - A Comissão Organizadora da 3ª MOSTRA fará a conferência de toda documentação 
exigida no parágrafo único, no ato da inscrição. A falta de qualquer item solicitado implicará 
na não efetivação da inscrição. 
 
6 - DA SELEÇÃO DAS OBRAS 
 
A seleção das obras que se apresentarão na 3ª MOSTRA se dará em duas etapas: 

a) 1ª etapa - conferência da documentação: a conferência dos documentos listados no 
parágrafo único do item 5, será feita no ato da inscrição pela Comissão 
Organizadora. 

b) 2ª etapa - A Comissão de Pré-seleção escolherá, até o dia 13/11/2017, as 6 (seis) 
obras finalistas, conforme os critérios a seguir: 

 

Quesitos para pré-seleção Pontuação de 0 a 10 

Letra   

Adequação ao tema  

Interpretação  

 
 
A 3ª MOSTRA: no dia 25/11/2017, sábado, as seis obras selecionadas serão 
apresentadas por seus respectivos autores e/ou convidados, no CCLAO, a partir das 
15h. As apresentações poderão ser individuais ou em grupo composto por, no máximo, 
5 (cinco) integrantes. Os 3 (três) componentes da Comissão Julgadora atribuirão notas 
de acordo com a tabela abaixo: 

 
 
 

Quesitos Pontuação de 0 a 10 

Letra   
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Interpretação  

Harmonia  

Melodia  

 

 
Parágrafo único - Em caso de empate, o desempate será dado considerando-se a 
pontuação recebida na seguinte ordem: 1º - letra; 2º - interpretação; 3º- harmonia; 4º - 
melodia; 5º - voto minerva do Presidente do Júri. 
 
7 - DO CARÁTER FORMATIVO DO FESTIVAL 
 
Os participantes inscritos que manifestarem interesse poderão participar da palestra 
relacionada ao tema da 3ª MOSTRA, a ser oferecida pelo CCLAO em data a ser definida, 
antes do dia 25/11/17. 
 
8 – DA PREMIAÇÃO 
 
As três composições com maior pontuação na 3ª MOSTRA serão agraciadas com os 
seguintes prêmios para o grupo ou participante: 
 

PREMIAÇÕES 

1º lugar: 1 (um) instrumento musical  

2º lugar: 1 (um) instrumento musical  

3º lugar: 1 (um) instrumento musical  

 
9 - DAS COMISSÕES 
 
As três comissões da 3ª MOSTRA são: 

a) Comissão Organizadora: composta por 2 (dois) servidores da PBH lotados no 
CCLAO; 

b) Comissão de Pré-seleção: composta por 1 (um) servidor da PBH que tenha 
conhecimento na área musical e 1 (um) profissional da área musical convidado pelo 
CCLAO; 

c) Comissão Julgadora: composta por 3 (três) profissionais da área musical, 
convidados pela Gerência de Coordenação de Centros Culturais da FMC. 

 
Parágrafo único - Todos os membros das comissões citadas acima atuarão de forma 
voluntária. 
 
10 - DA INFRAESTRUTURA 
 
10.1 - O CCLAO oferecerá espaço para ensaios, conforme disponibilidade de horário, caso 
haja interesse dos finalistas. 
 
10.2 – O rider de som deverá ser encaminhado para o email cclao.fmc@pbh.gov.br ou 
entregue pessoalmente à Comissão Organizadora, no CCLAO, até o dia 17/11/2017.  
 
10.3 – O CCLAO se compromete a oferecer aos 6 (seis) finalistas da 3ª MOSTRA palco de 
3,20 x 2,70m, equipamentos e técnico de som. 
 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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11.1 - A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, desclassificar os 
participantes que não observarem as disposições constantes destas Instruções e/ou 
contrariarem as normas de organização do evento. 
 
11.2 - Os músicos e intérpretes das obras finalistas deverão estar no CCLAO às 13h, do 
dia 25/11/2017. 
 
11.3 - A ordem das apresentações será estabelecida por sorteio no dia 25/11, antes do início 
da 3ª MOSTRA.  
 
12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 - Não poderão participar da 3ª MOSTRA parentes próximos — filhos ou cônjuges — 
de nenhum dos membros das Comissões Organizadora, de Pré-seleção e Julgadora ou de 
servidores do CCLAO. 
 
12.2 - A pontuação atribuída pelo Júri não será suscetível de recursos ou impugnações. 
 
12.3 - A participação na 3ª MOSTRA implica no conhecimento e na aceitação, pelos 
participantes, de todas as disposições destas Instruções. 
 
12.5- Estas Instruções estarão disponíveis no site 
http://www.bhfazcultura.pbh.gov.br/cclao_painel. Outras informações poderão ser obtidas 
pelo email cclao.fmc@pbh.gov.br ou pelo telefone 3277-6077. 
 
12.6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
 
12.7 - Estas Instruções entram em vigor em 25/09/2017. 
 
 
Belo Horizonte, 25 de setembro de 2017. 
 
 
 

Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira 
Gerência de Coordenação de Centros Culturais 

Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais: Acesso, Protagonismo e Formação  
Fundação Municipal de Cultura 

 
 

 


