
 

 
 

REGULAMENTO 
1º EGG MUSIC FESTIVAL OVOS RS – UNIVERSIDADES 

SEMANA DIA MUNDIAL DO OVO – 2020 

  
 
1. DOS OBJETIVOS:  

O 1º Egg Music Festival Modalidade Universidades, organizado e promovido por Associação Gaúcha de 
Avicultura, Programa Ovos RS – visa revelar e divulgar gravações de obras musicais inéditas*, alusivas 
as seguintes temáticas:    

 Dia Mundial do Ovo;  
 Ovo um alimento saudável e nutritivo; 
 O ovo no combate à desnutrição e suas propriedades nutricionais e funcionais. 

O 1º Egg Music Festival Ovos RS visa também abrir espaço na 2ª semana do mês de outubro, a qual se 
comemora o dia mundial do ovo. O festival abre espaço para cantores, compositores, instrumentistas e 
arranjadores, valorizando a produção e a diversidade musical  das instituições de ensino universitário.  

(*) Entenda-se por “gravação de obras musicais inéditas” toda e qualquer gravação de obra musical não 
veiculada através de emissoras de Rádio ou TV até a data de divulgação das músicas selecionadas pela 
Comissão Organizadora deste festival.  

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1 – Período a partir de 10 de Agosto até 20 de Setembro 2020**; 

2.2 - Inscrição via email:  ovosrs@ovosrs.com.br  e/ou via internet ( www.ovosrs.com.br ); 

2.3 - Todas universidades com seus respectivos músicos poderão se inscrever mediante preenchimento 

de formulário de inscrição, anexando os seguintes documentos: 

2.3.1 - Cópia do RG; ( 2 a 5 músicos que serão representantes oficiais da universidade e ou curso); 

2.3.3 - Cópia de Declaração do Coordenador de Curso ou Instituição,  estando ciente da participação dos 

estudantes representantes do respectivo curso ou instituição. 

2.4 - A duração máxima de cada música deverá ser de até 05 (cinco) minutos. 

2.5 - (**) A inscrição deverá ser acompanhada com vídeo clip da música e apresentação em arquívo 

específico para postagem nas redes sociais. (até 5 minutos). 

3. DAS CONDIÇÕES E IMPEDIMENTOS:  

3.1 - Serão aceitas, apenas, inscrições de músicas (melodias) nos seguintes gêneros musicais: rock, 
pop/rock, reggae, blues, MPB, sertanejo e regional (nativa). 

3.1.2 - A música: Composição, letra e melodia deverão ser inéditas e assinadas pelos seus autores. 

3.2 - Serão aceitas inscrições de até (máximo) 3 cursos de cada Universidade/Instituição, ligados às áreas 
de Veterinária, Zootecnia, Engenharia de Alimentos e ou Nutrição (humana). 

3.3 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, do presente concurso qualquer instrumentista ou músico 
que não seja matriculado nas respectivas universidades/instituições. 
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4. DA SELEÇÃO E VEICULAÇÃO:  

4.1 – Do total de inscritos serão selecionadas todas as músicas e ou instituições que atenderem os pré 
requisitos: 

a) Instituição ou Universidade, situados no Estado do Rio Grande do Sul; 
b) Encaminharem inscrição via formulário até a data definida prazo final constante neste regulamento, 

juntamente com vídeo clip para postagem nas redes sociais; 
c) Atenderem a temática desta edição do 1º Egg Music Festival -  Modalidade Universidades.  

4.2 - Durante o período de 21 à 30 de Setembro do corrente será feita ampla divulgação nas redes sociais 
informando os participantes inscritos no 1º Egg Music Festival Ovos RS por meio de postagem nas seguintes 
redes sociais do Programa Ovos RS: 

 Youtube: Programa Ovos RS  
 Facebook: ovosrs  
 Instagram: @ovosrs 

4.3 – No dia 22 de setembro será realizado sorteio da ordem (calendário) de apresentação de cada 
participante. O sorteio será por meio de live na seguinte rede social do Programa Ovos RS: 

 Instagram: @ovosrs 

Observação: As apresentações nas redes sociais ocorrerão durante a segunda semana do mês de outubro, 
semana em que se comemora o dia mundial do ovo (04 à 09 de outubro).  
Inicialmente o regulamento define uma apresentação por dia, abrindo a postagem as 08hs da manhã até as 
23hs do mesmo dia. No entanto, dependendo do número de inscritos este regulamento flexibiliza para mais 
de uma apresentação (postagem) no dia, seguindo mesmo horário pré definido. 
As apresentações serão postadas simultaneamente nas redes sociais informadas no item 4.2.  

4.4 - O critério de julgamento será através de apuração do maior número de curtidas/likes nas redes sociais. 
(Será computada uma curtida por visitante, ficando descartadas diversas curtidas por um mesmo 
visitante/votante); 

4.5 - O resultado será apurado através da soma das curtidas e likes nas 3 modalidades de redes sociais 
anunciadas no item 4.4 deste regulamento. (A mesma pessoa/visitante poderá ter um voto em cada uma 
destas redes sociais, ou seja, será aceito 3 votos da mesma pessoa, porém, um em cada rede social); 

4.6 - Os vídeos postados dos participantes serão abertos (subirão) à partir das  8hs da manhã do dia a ser 
informado e encerrará as 23hs do mesmo dia para validação dos números de curtidas/likes alcançados; 

4.7 - Esta modalidade de votação/apuração abre condição dos participantes utilizarem o máximo de 
criatividade, originalidade, letras e melodias e arranjo das músicas. Tudo para despertar a atenção do 
internauta e  dos visitantes,   com vistas a angariarem o máximo de curtidas e likes. Os vídeos clips poderão 
ser gravados em qualquer lugar, de livre escolha dos inscritos. (o tempo limite de até 5 minutos deverá ser 
respeitado). 

5. DA PREMIAÇÃO:  

5.1 - Serão 3 premiações de melhores músicas, letra, video clip.  

1ºLugar:  Maior número total de curtidas/likes nas redes sócias (soma total das 3 redes); 
2ºLugar:  2º Maior número total de curtidas/likes nas redes socias (soma total das 3 redes); 
3ºLugar:  3º Maior número total de curtidas/likes nas redes sócias (soma total das 3 redes); 
 
 



 

 

5.2. PRÊMIOS:  

5.2.1 - Por se tratar de uma primeira edição deste festival, os organizadores definem uma premiação prévia 
e mínima e que poderá ser incrementada durante o concurso. 

*Premiação Prévia Mínima:  

R$ 10.000,00 em espécie, 500 Kg de Carne de Frango e 500 Dúzias de Ovos;  

1ºLugar: R$5.000,00 em espécie - 250Kg de Carne de Frango e 250 Dúzias de Ovos; 
2ºLugar: R$3.000,00 em espécie - 150kg de Carne de Frango e 150 Dúzias de Ovos; 
3ºLugar: R$2.000,00 em espécie - 100kg de Carne de Frango e 100 Dúzias de ovos. 
- Mais camisetas e outros brindes que serão anunciados posteriormente. 

6. DIREITOS AUTORAIS:  

6.1 -Todos os autores, compositores e interpretes participantes do 1º Egg Music Festival Ovos RS autorizam 
a divulgação, edição, transmissão, retransmissão de imagens e sons de suas obras, em públicação, mídia 
ou peças publicitárias vinculadas através de qualquer meio, isentando, assim, a organização do festival, do 
pagamento de qualquer taxa, contribuição, preservados os direitos autorais dos compositores.  

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

7.1 - Toda e qualquer reclamação ou denúncia (acompanhada de documentos comprobatórios) acerca de 
irregularidades envolvendo qualquer música selecionada, deverá ser formulada por escrito e entregue à 
Comissão Organizadora, que terá plenos poderes, visando à boa realização da missão específica, sendo 
suas decisões irrecorríveis, não cabendo recursos de qualquer natureza; 

7.2 - A organização do 1º Egg Music Festival Ovos RS não se responsabiliza por nenhuma ocorrência de 
plagio ou qualquer ação sobre direitos autorais; 
 
7.3 - Por ser esta a 1ª edição do Egg Music Festival Ovos RS o sistema de julgamento será por meio de 
apuração e soma de likes/curtidas nas redes sociais, portanto os participantes podem divulgar e replicar 
todas as peças e artes que promovam esta atividade; 
 
7.4 - Por ser esta a 1ª edição do Egg Music Festival Ovos RS a temática das músicas, hinos ou canções é 
pré definida pela organizadora e promotora do festival. Para as próximas edições será estudada temática 
livre e aumento das premiações; 
 
Conclusão: Por constarem neste regulamento todos os passos e instruções básicas e necessárias para 
realização do 1º Egg Music Festival Ovos RS -  modalidade Universidades, fica este definido como 
Regulamento Oficial do Festival. 
 
 
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE AVICULTURA – PROGRAMA OVOS RS 
ORGANIZADORA E PROMOTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
1º EGG MUSIC FESTIVAL OVOS RS – UNIVERSIDADES 

SEMANA DIA MUNDIAL DO OVO – 2020 
 
 
 

1. Nome Universidade / Instituição: ____________________________________________________ 

2. Endereço: _______________________________________________CEP: ___________________ 

3. Bairro: ______________________ Cidade/Estado: __________________________ 

4. E-mail: ___________________________________ Site: __________________________________ 

 
5. Curso: _______________________________________________ 

6. Coordenador: _______________________________________ RG: ________________________ 

7. Telefones (whatsapp e fixo): _______________________________________________________ 

8. E-mail: _________________________________________________________________________ 
 

9. Nome dos componentes:   

 
1. ____________________________________________________ RG: ________________________ 

2. ____________________________________________________ RG: ________________________ 

3. ____________________________________________________ RG: ________________________ 

4. ____________________________________________________ RG: ________________________ 

5. ____________________________________________________ RG: ________________________ 

 
  10. Nome da música inscrita: _________________________________________________________ 

 
  11. Letra da música: _________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
 12. Estilo musical:____________________________________________________________________ 

 
 
Data da Inscrição: _______/_______/_______ 
 
Assinatura: ____________________________ 
 
Observação: Anexar a este formulário, cópia do RG dos representantes, declaração do coordenador do 
curso ou instituição e vídeo clip formato mp4 que devem ser enviados para o e-mail: ovosrs@ovosrs.com.br 
até o dia 20/09/2020.  
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DECLARAÇÃO 
1º EGG MUSIC FESTIVAL OVOS RS – UNIVERSIDADES 

SEMANA DIA MUNDIAL DO OVO – 2020 

 
 

 

Eu, __________________________________________________ portador da Cédula de Identidade 

RG nº_________________________, inscrito no C.P.F ______________________, estou ciente e 

autorizo a participação dos estudantes  da (universidade/curso/faculdade)  

_____________________________ no 1º Egg Music Festival Ovos RS – Modalidade: Universidades. 

Reconheço e declaro que a Associação Gaúcha de Avicultura e o Programa Ovos RS poderão reproduzir 

a imagem e voz dos participantes, de forma definitiva, para utilização em qualquer mídia, a ser circulada 

no Brasil ou no exterior tendo em vista que o vídeo poderá ser utilizado na internet e a presente 

autorização de uso é feita a título gratuito, não sendo devida a mim e aos inscritos qualquer remuneração, 

a qualquer título, com relação à utilização de imagem que a Associação Gaúcha de Avicultura e 

Programa Ovos RS tem o direito de uso da imagem e do video, podendo proceder às reproduções 

necessárias, utilizando-o, no entanto, apenas para os fins previstos neste termo. 

Declaro também, estar ciente e de acordo com a cláusula 7.2 do regulamento do 1ª Egg Music Festival 

Ovos RS – Universidades. 

 

 
____________, _____ de  ________ de 2020 

 
 
 
 
 
________________________________________ 

Coordenador: 

Curso:  
 
 

 
 
 
 
 


