
ALA DE COMPOSITORES G.R.E.S. UNIÃO DA ILHA

1. INSCRIÇÕES
Será realizada no dia 5 de maio de 2019 (domingo) das 14h00 às 21h00, no estacionamento da quadra 
da G.R.E.S. União da Ilha (Estrada do Galeão, 322 - Cacuia - Ilha do Governador). 

No ato da inscrição, o compositor deverá quitar o valor e entregar 10 (dez) cópias da letra do samba. 
Não será necessário a entrega da obra gravada em CD, já que todas as obras inscritas serão gravadas, 
ao vivo, no dia da apresentação.

Depois da obra inscrita, a letra do samba não poderá sofrer nenhuma alteração, se houver alteração 
durante a disputa o samba será eliminado automaticamente.

2. VALORES
O valor da inscrição fica conforme abaixo:
• Compositor efetivo - R$ 80,00 por compositor
• Compositor novo - R$ 100,00 por compositor

Cada compositor só poderá concorrer com 01 (uma) obra, tendo, no máximo 03 (três) compositores, 
não sendo obrigátorio a presença de um compositor efetivo (compositor da G.R.E.S. União da Ilha).

3. TEMA
LIVRE - desde que o samba não tenha como tema central, o universo de outras escolas de samba, 
clube de futebol e faça qualquer tipo de provocação na letra.

As composições deverão ser inéditas e originais, tanto na parte musical como nos versos. Entende-se 
por inédita a música que não tenha sido gravada comercialmente e como original, a que não contiver 
plágio, adaptação ou citação poética, sido inscrito em concursos ou competições em território 
nacional e musical de outro autor ou compositor.

4. APRESENTAÇÃO
De acordo com o número de sambas inscritos, poderão – ou não – haver 02 (duas) apresentações em 
dias distintos.
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O sorteio de apresentações dos sambas será realizado meia hora antes do início das apresentações, 
sendo que um representante de cada obra deve estar presente no momento. Caso não esteja, o samba 
será automaticamente o último samba na ordem de apresentação. Caso alguma parceria não faça sua 
apresentação no dia do evento, o samba será eliminado automaticamente.

Os sambas serão apresentados em uma roda de samba formada por músicos da Ala de Compositores 
do G.R.E.S. União da Ilha e cada grupo de compositores terá o direito de apresentar sua obra em 02 
(duas) passagens, sendo a primeira passada com voz e instrumentos de corda, e a outra passada com 
a percussão. Cada parceria, no entanto, ficará responsável de levar seu próprio intérprete.

No primeiro dia da apresentação dos sambas, dia 19/05/2019, todos os concorrentes serão cantados e não 
haverá corte. Os sambas serão avaliados pelos jurados da seguinte forma – notas de mínimo 7 (sete) e no máxi-
mo de 10 (dez) podendo ter notas com fração de 0,5 pontos e os pontos serão somados a cada rodada.

5. DATAS DE APRESENTAÇÃO
05/05/2019 – Inscrições dos sambas de raiz/terreiro
19/05/2019 – Apresentação dos sambas
02/06/2019 – Apresentação dos sambas
16/06/2019 – Apresentação dos sambas
30/06/2019 – Grande Final e Premiação

A comissão tem o direito de alterar as datas sem aviso prévio, se for necessário. Mas será comunicado 
a todos os concorrentes as novas datas com antecedência. 

6. PREMIAÇÃO
O Valor arrecadado com as inscrições 80% serão destinados para a premiação que será dividido da 
seguinte forma:
1º Lugar - 50% 
2º Lugar - 30%
3º Lugar - 20%

OBS: os 20% restantes serão destinados para os custos referente ao evento.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Parágrafo 1º -  Não haverá ajuda de custo em dinheiro para os participantes. As despesas do candidato 

para sua participação no Concurso correrão por conta do mesmo.
Parágrafo 2º -  Os participantes classificados deverão estar à disposição para gravações ou filmagens 

de entrevistas durante a sua participação neste Concurso.
Parágrafo 3º -  Não é vedada a participação de menores de 18 anos.
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Parágrafo 4º -  Os autores dos sambas, e demais participantes do 2º Festival de Samba de Raiz/Terreiro, 
autorizam, sem nenhum ônus à Ala de Compositores do G.R.E.S. União da Ilha, a cessão 
ilimitada dos direitos de imagem ao vivo ou gravada para utilização em qualquer tempo, 
tiragem e tipo de material gráfico e visual relacionado com o Concurso. 

Parágrafo 5º -  A simples inscrição do samba no 2º Festival de Samba de Raiz/Terreiro já pressupõe a 
aceitação e concordância com todos os termos do presente regulamento, valendo como 
contrato de adesão para todos os envolvidos que tiverem participação neste evento.

Parágrafo 6º -  A Comissão Organizadora reserva-se o direito de, a qualquer tempo, excluir do 2º 
Festival de Samba de Raiz/Terreiro o samba que não cumprir as disposições do presente 
regulamento e que contrarie as normas do Concurso.

Parágrafo 7º -  As decisões da Comissão Organizadora do 2º Festival de Samba de Raiz/Terreiro serão 
irrevogáveis, não cabendo recursos contra as mesmas.

Parágrafo 8º -  Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

_____________________________________
Joelson de Souza – Presidente

_____________________________________
Flávio Queiroga – 1º Secretário

_____________________________________
Marcos Neves – Tesoureiro

_____________________________________
Adrianna Meneses – 2ª Secretária

_____________________________________
Alex de Paula – Diretor de Patrimônio


