
 

                    

1° Prêmio Nacional COMOVER Naturezas Compositoras 

REGULAMENTO 

 

                   A COMOVER Arte Cultura e Meio Ambiente, abre convocatória para as inscrições no  

       1° Prêmio Nacional COMOVER Naturezas Compositoras no período de 08 de março    

       até o dia 08 de julho de 2022. 

  

       I - DO PRÊMIO  

       O “1° Prêmio Nacional COMOVER Naturezas Compositoras” é uma Premiação Musical  

       organizada pela Produtora Cultural COMOVER Arte Cultura e Meio Ambiente em  

       parceria com o Espaço Cultura Ceres, destinado a Compositoras Intérpretes de todos 

       os gêneros e estilos da música brasileira, 

 

II - DO OBJETIVO e TEMÁTICA DO CONCURSO 

1. O lançamento da Convocatória para o“1° Prêmio Nacional COMOVER Naturezas 

Compositoras” no dia internacional das mulheres tem como objetivo criar novas 

oportunidades de atuação das mulheres no setor da música e contribuir positivamente 

para a mudança deste cenário, pois também é notória a desigualdade de gênero na 

área musical. 

 

2. Revelar ao público novas expressões artísticas, incentivar a expansão das  

mulheres no campo das composições musicais, e assim contribuir com o alcance da 

igualdade de gênero conforme o objetivo de desenvolvimento sustentável ODS 5 que 

discorre acerca da Igualdade de Gênero em todas as áreas da sociedade. 

 

3. TEMÁTICA: Estimular reflexões e ações acerca de questões socioambientais e 

promover a valorização e preservação da natureza conforme o “ODS 13 Combater as 

Alterações Climáticas”, “ODS14 Oceanos, Mares e Recursos Marinhos”, “ODS15 

Ecossistemas Terrestres e Biodiversidade”, objetivos de desenvolvimentos 

sustentáveis da Agenda 2030 proposta pela ONU, que prezam pela manutenção 

ambiental e vida terrestre. 

 

III - DAS PARTICIPANTES  

                  1.Compositoras e Cantoras, a partir de 18 anos de idade completos no ato da  

                  inscrição, brasileiras ou estrangeiras que cantem no idioma português, residentes no 

                  Brasil com comprovação de residência fixa há mais de 2 anos em território nacional. 

  

      2. Fica vedada a participação dos integrantes das comissões organizadoras e de 

      seleção, bem como dos seus dependentes diretos ou parentes de primeiro grau. 

      

 

       



 

 

      IV- DAS COMPOSIÇÕES     

 

1. Poderão ser inscritas até três composições com arranjos musicais e letras e 

português, com até 5 minutos de duração, mas  somente serão selecionadas uma 

canção por compositora. 

 

      2. As composições enviadas poderão ser inéditas ou não, tanto na parte 

      musical como nos versos. A música deverá ser original, de autoria própria,  que não  

      contenha plágio, adaptação ou citação poética e musical de outro autor ou compositor.  

 

3. As canções deverão ser interpretadas pelas próprias Compositoras ou Cantoras 

convidadas pelas inscritas no Concurso para interpretar suas canções. 

 

      4. É desejável que as composições inscritas na premiação sejam registradas  por meio 

     de órgãos competentes, como a Biblioteca Nacional entre outros, no entanto não é uma 

     condição eliminatória. 

 

 

                  V- DAS INSCRIÇÕES  

1. As inscrições para o “1°Prêmio Nacional COMOVER Naturezas Compositoras” são   

      gratuitas e estarão abertas a partir do dia 08 de março de 2022 em apoio ao 

      dia Internacional das Mulheres.  

 

2. O prazo de inscrição online encerra-se, impreterivelmente, às 23h59min (horário de 

Brasília) do dia 08 de julho de 2022. Não serão consideradas as inscrições enviadas 

após o encerramento do prazo. 

 

3. Deverão ser enviados para o e-mail naturezascompositoras@gmail.com   

 

            1 - Link para download do arquivo de Vídeo com o registro da interpretação da 

                 composição; pode ser em formato videoclipe, gravação em estúdio ou em 

                 locais que viabilizem uma boa gravação de áudio e vídeo. Os vídeos podem 

                 ser carregados por www.wetransfer.com ou outro site de upload de arquivos. 

 

            2 - Ficha de Inscrição preenchida e assinada manualmente, não serão aceitas 

                  assinaturas digitais; 

 

            3 - Declaração de Autoria de Obra Musical com firma reconhecida em cartório; 

  

            4 - Termos de Autorização de Uso de Imagem e Voz das pessoas que 

                 aparecerem nas gravações, como cantoras e instrumentistas, conforme 

                 anexos contidos neste regulamento; 

 

                   4. Não serão consideradas inscrições com falta dos itens obrigatórios citados acima. 

 

                   5. Ao se inscreverem, as compositoras classificadas cedem a COMOVER Arte Cultura 

                   e Meio Ambiente o direito de utilização de imagem e som de suas gravações em 

                   veículos de comunicação e para publicidade nas mídias da organizadora do Prêmio. 

 

                   6. Comprovante de residência da compositora e cantora, documento obrigatório para 

                   receber o Prêmio caso sejam selecionadas.  
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V - DAS GRAVAÇÕES 

1. A realização do 1° Prêmio Nacional COMOVER Naturezas Compositoras 

acontecerá de maneira totalmente virtual. 

 

2. Os vídeos com as apresentações das compositoras e intérpretes deverão ser 

gravados  com qualidade mínima de resolução Full HD 1920X1080 de imagem e som. 

 

3. Os vídeos enviados sem qualidade sonora ou inaudíveis serão desclassificados.  

 

4. Em caso de desistência ou na desclassificação da participante selecionada para a 

fase eliminatória por infração ao presente Regulamento, haverá a substituição 

automática da excluída, por participante classificada eleita pela comissão de seleção. 

 

                  VI - SELEÇÃO E RESULTADOS  

 

1. A divulgação do resultado seleção das Compositoras Intérpretes para concorrer  

no 1° Prêmio Nacional COMOVER Naturezas Compositoras será disponibilizado no 

21 de setembro de 2022 no site www.acomover.org , podendo ser prorrogada caso 

haja necessidade. 

 

2. A avaliação será realizada por júri de profissionais qualificados, contratados para 

a seleção das melhores composições e da melhor intérprete. Serão levados em 

consideração a qualidade da letra, arranjos musicais, interpretação e aderência 

ao tema proposto pelo concurso. 

 

3. Os vídeos selecionados pelo juri, com as gravações das performances musicais 

das Compositoras Intérpretes serão disponibilizados no canal youtube da 

COMOVER Arte Cultura e Meio Ambiente para votação do Juri Popular no dia 21 de 

setembro de 2022. 

 

4. O vídeo da Compositora Intérprete que tiver o maior número de visualizações até 

às 23:59 do dia 20 de Novembro de 2022 receberá o Prêmio do Juri Popular. 

 

5. O resultado final será disponibilizado no dia 15 de Dezembro de 2022. 

 

 

VI - DOS PRÊMIOS  

1. 1º Lugar • R$ 1.000,00 (mil reais) líquidos, para a composição classificada em 

Primeiro Lugar pela comissão julgadora. 

 

       2º Lugar • R$ 500,00 (500 reais) líquidos, para a composição classificada em  

       Segundo Lugar pela comissão julgadora. 

 

       Juri Popular • R$ 500,00 (500 reais) líquidos, para a composição eleita por juri 

       Popular. 

        

       Melhor Intérprete • R$ 1.000,00 (um mil reais) líquidos, para apresentação 

       classificada como Melhor Intérprete pela comissão julgadora. 

 

2. Os prêmios serão concedidos em reais, livres de quaisquer encargos e impostos.  

 

3. Todas as composições classificadas para a seleção final receberão certificado de 

                  participação.  

 

4. O pagamento dos Prêmios serão realizados até um mês após a divulgação do 

http://www.acomover.org/


 

      resultado final. 

5. Poderá haver maior quantidade de Compositoras e Intérpretes premiadas caso 

haja apoio de Patrocinadores interessados em contribuir com o estímulo da 

Premiação.  

 

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

1. As participantes deverão enviar termos de autorização de o Uso de Imagem caso 

       hajam instrumentistas acompanhando as Cantoras no vídeo enviado para participar  

       do “1° Prêmio Nacional COMOVER Naturezas Compositoras”.  

 

2. As autoras das músicas classificadas autorizam, desde já, a veiculação de imagens 

e voz em programas de televisão, internet, rádio, jornal e quaisquer outros meios de 

divulgação do 1° Prêmio Nacional COMOVER Naturezas Compositoras,                                                                                                                                      

por meio das redes sociais da COMOVER Arte Cultura e Meio Ambiente e quaisquer 

outros de sua exclusiva conveniência ou de suas empresas parceiras. A presente 

cessão se dá em caráter irrevogável, irretratável, gratuito e sem exclusividade, e isenta 

a COMOVER Arte Cultura e Meio Ambiente de qualquer responsabilidade por eventuais 

direitos, patrimoniais e morais que porventura venham a ser pleiteados por terceiros, 

no presente ou no futuro, em juízo ou fora dele, obrigando-se a proceder e arcar com 

todos os encargos necessários a uma eficaz defesa, caso tal procedimento venha a 

ser necessário.  

 

2. A inscrição pela participante vale como contrato de adesão e resulta na aceitação 

 e concordância com todos os termos do presente Regulamento, que entra em vigor a 

partir de sua primeira divulgação.  

 

3. As composições são de exclusiva responsabilidade das participantes, que assumem 

toda e qualquer responsabilidade civil ou criminal decorrente de reclamação, 

exigência ou questionamento judicial ou extrajudicial alusivos à violação de direitos de 

propriedade intelectual, quanto ao conteúdo e à forma do trabalho inscrito.  

 

4. A COMOVER Arte Cultura e Meio Ambiente se reserva o direito de, a qualquer tempo, 

alterar, suspender o cronograma de datas ou cancelar a presente Premiação, caso 

ocorra qualquer situação que impeça a execução deste concurso conforme planejado.  

 

5.Caso haja a constatação de inscrição de composições plagiadas, as mesmas serão 

       desclassificadas.  

 

6. As participantes deste Concurso declaram que são as únicas, exclusivas e 

      legítimas titulares de todos os direitos autorais e conexos relacionados às 

      composições enviadas, letra e música. 

 

7.Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador do “1° Prêmio Nacional 

COMOVER Naturezas Compositoras”.  

 

7. Dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail naturezascompositoras@gmail.com  

 

   
                                             REALIZAÇÃO                                                   PARCERIA                                          OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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                   ANEXO I 

 

1° Prêmio Nacional COMOVER Naturezas Compositoras 

 

                  Ficha de Inscrição 

 

Nome completo da Compositora: 

__________________________________________________________ 

 

 

Nome Completo da Cantora (se diferente da Compositora): 

___________________________________________________________ 

 

DADOS DA COMPOSITORA:  Data de Nascimento: 

______________________________________________________________ 

 

Endereço: 

________________________________________________________________ 

 

Bairro: ________________Cidade: _____________Estado:_______________ 

 

CEP: __________________ 

 

Email: __________________________________________________________ 

 

Telefone: _______________Celular: ____________________________________ 

 

RG: _______________________________CPF:__________________________ 

 

Dados das músicas inscritas: 

 

1ª música: Título________________Compositora_____________ Ano______ 

2ª música: Título________________Compositora_____________ Ano______ 

3ª música: Título________________Compositora_____________ Ano______ 

 

 

Declaro para todos os fins de direito que as informações acima são verídicas e 

confirmo a inscrição concordando, desta forma, com todos os termos do Regulamento 

do 1° Prêmio Nacional COMOVER Naturezas Compositoras. 

 

 

Local: 

 

Data: 

 

_____________________________________________ 

Nome completo e assinatura 

 

 

 

  

 



 

ANEXO II  

 

 

 

 

 

 

 

1° Prêmio Nacional COMOVER Naturezas Compositoras 

 

 

 

Declaração de Autoria de Obra Musical 

 

 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Cidade/Estado ______________________________ RG: 

___________________________CPF:__________________________________ 

Telefone: ( ) ______________________ Eu, acima identificada, DECLARO, para os 

devidos fins, que a composição musical, letra e música intitulada 

________________________________________ é de minha autoria. Declaro ainda que 

manterei a COMOVER Arte Cultura e Meio Ambiente a salvo de quaisquer 

reivindicações de terceiros, causadas ausência de veracidade na presente 

DECLARAÇÃO.  

 

Data: 

 

Local: 

 

 

__________________________________ 

Assinatura  

 

 

 

 

 
Observação Importante: O presente termo deverá ser preenchido, assinado com firma reconhecida em 

cartório, para concluir a inscrição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

1° Prêmio Nacional COMOVER Naturezas Compositoras 

 

 

 

Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz 

 

 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Cidade/Estado: ______________________________ RG: 

___________________________CPF:__________________________________ 

Telefone: ( ) ______________________ Por meio deste Termo, AUTORIZO, de forma 

gratuita e definitiva, autorizo a utilização da minha imagem, voz e arranjo musical 

inscrito no 1° Prêmio Nacional COMOVER Naturezas Compositoras, em qualquer 

tempo, tiragem e tipo de material gráfico e audiovisual relacionado ao concurso 

musical, em especial a gravação da interpretação musical em DVD ou plataformas de 

trasmissão de vídeos.  

 

  

 

Data:  

Local:  

 

__________________________ 

Assinatura  
  

 

 

 

Observação: Na hipótese de participação de mais pessoas no vídeo, cada participante deverá 

preencher e assinar um Termo de Autorização de Uso de Imagem para a participação no 1° Prêmio 

Nacional COMOVER Naturezas Compositoras. 


