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REGULAMENTO COVERAMA CEARÁ 2016 

1. O Coverama Ceará é um concurso de bandas cover, realizado em Fortaleza e 

produzido pela LP Produções e Comunicação, apenas para músicos residentes no estado 

do Ceará, de livre participação, contudo, cria-se no ato da inscrição como termo de 

adesão, vínculo jurídico e obrigações de fazer e não fazer as partes. Com o 

descumprimento das regras deste regulamento, caberão as sanções previstas neste a 

qualquer momento. 

2. Será solicitado na inscrição 1Kg de alimento não perecível por músico; 

3. O prazo de inscrição, bem como as datas de realização das eliminatórias e final, 

poderão ser alterados a qualquer momento pela produção executiva sem consulta 

necessária, cabendo às bandas concorrentes a adequação. 

4. Não será aceito material que não contenha todos os requisitos exigidos neste 

regulamento; 

5. Não serão permitidas inscrições de covers: 

5.1 De bandas não aprovadas pela produção;  

5.2 De bandas pouco conhecidas no Brasil, podendo ser nacionais ou estrangeiras;  

5.3 De bandas que não possuam videoclipes e shows gravados disponíveis na internet; 

5.4 Que tenham em sua formação mais de três músicos participantes de outras bandas 

inscritas. Um músico poderá participar em até três bandas com exceção de 

instrumentistas de sopro, tecladistas, pianistas, percursionistas, bateristas e backing 

vocals. 

6. Da formação das bandas: 

6.1 Forme uma banda com músicos residentes no estado do Ceará, com pelo menos um 

integrante maior de idade e que os menores sejam acompanhados dos pais ou 

responsável legal.  

6.2 Escolha uma banda consagrada, com grande repercussão nacional ou mundial e 

previamente autorizada pela comissão organizadora.  

6.3 Para se inscrever, os participantes deverão nomear um representante maior de idade 

e músico participante da banda, que será o porta-voz e deverá representá-la sempre que 

necessário. A mesma pessoa não poderá ser representante em outra banda. 

6.4 Caso a banda possua integrantes menores de idade, será necessária a entrega de 

autorização por escrito – expedida por firma reconhecida em cartório – dos pais ou 

responsáveis no ato da inscrição, além da presença destes em todos os shows. Não será 

permitida a participação de menores de 16 anos.  

6.5 Não são integrantes da banda, pessoas que não forem músicos que realmente 
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participem de todas as músicas. Produtores, empresários, participações e qualquer tipo 

de assistente não fazem parte da banda e não devem constar no ato da inscrição. 

6.6 É proibida a participação de pessoas que não sejam integrantes da banda na 

gravação do vídeo de inscrição. Todos os instrumentos deverão ser gravados e 

executados exclusivamente pelos integrantes da banda ao vivo. Qualquer forma de 

fraude ou utilização de gravações de terceiros será punida com desclassificação 

imediata e cabendo banimento de dois a Ad infinitum para todos os músicos integrantes 

da banda. Será permitido o uso de efeitos e samplers se programados por integrantes da 

banda ou recortado, desde que, meramente complementar e não substitutivo; 
 

7. Inscrições: 

Para efetivar a inscrição no Coverama Ceará 2015, a banda deve entregar material 

definido neste regulamento, nos dias 18 e 19 de março em local a ser definido pela 

produção, em um envelope tamanho A4, devidamente lacrado e identificado com o 

nome da banda, contendo: 

 

7.1 DVD contendo todos os arquivos e informações solicitadas (Ver no tópico 8);  

7.2 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (impressa);  

7.3 Caso necessário, autorização para participação de menores de idade (disponível no 

site www.coveramaceara.com) (Impressa);  

 

*Horário de entrega do material: 

 

A ser definido 

8. Dados e arquivos solicitados no DVD: 

8.1 Ficha de inscrição preenchida; (esta precisa ser também impressa e assinada); 

8.2 Release (histórico) do cover escolhido e da banda que irá se inscrever (em arquivo 

de word);  

8.3 Arquivo de áudio contendo gravação da versão oficial da música escolhida para 

comparação. A mesma deverá constar no repertório, e ser apresentada durante as 

eliminatórias, cabendo desclassificação da banda no não cumprimento;  

8.4 Uma gravação em vídeo da música escolhida, ao vivo, em estúdio, sem edição de 

som, da sua banda com boa qualidade de som e luz; 

OBS: A má qualidade de áudio poderá interferir na classificação da banda. 

8.5 Data e local da gravação do vídeo enviado. 

 

OBS: No caso de 2 ou mais bandas escolherem o mesmo cover na inscrição, apenas 

uma banda destas poderá ser selecionada para o evento. 

9. Seleção, apresentação, classificação, julgamento e premiação: 

9.1 A produção selecionará as melhores 28 bandas inscritas em critérios subjetivos de 

potencial e qualidade técnica, as quais serão separadas em 4 chaves compostas por 07 

bandas cada. Cada grupo terá uma data pré-estabelecida pela produção para 

apresentação. Alterações só poderão ser feitas pela produção executiva; 

http://www.coveramaceara.com/
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9.2 Serão classificadas para a final as bandas que conquistarem as 1ª colocações nas 

eliminatórias e as 3(três) primeiras da Semi-Final, somando pontuação que receberem 

do publico no dia e nas ações (TORCIDAS ORGANIZADAS e ENQUETE), 

totalizando 7 bandas na Grande Final. 

9.3 A ordem de apresentação das eliminatórias será definida, de acordo com a alocação 

das chaves e por sorteio realizado no dia da reunião com as bandas selecionadas; 

9.4 As reuniões serão divulgadas no site do evento, Facebook e telefone. A banda que 

não tiver ao menos um representante na hora marcada será excluída do sorteio e sua 

posição será definida pelos representantes das bandas presentes; 

9.5 Nestas reuniões serão passadas informações adicionais importantes a este 

regulamento que possuem natureza de regra oficial; 

9.6 Todas as bandas terão direito a água mineral durante a apresentação. 

9.7 A programação pode ser alterada em caso de necessidade, caso fortuito ou de força 

maior, cabendo às bandas concorrentes a adequação a nova programação; 

9.8 Todas as bandas concorrentes terão 10 minutos para instalar seus instrumentos e 40 

minutos de apresentação, além de uma tolerância de 3 minutos para a desmontagem e 

retirada dos equipamentos, não sendo acatada nenhuma forma de atraso por parte das 

bandas, ficando como punição, a diminuição de 30 pontos por minuto que ultrapassar os 

53 minutos disponíveis, já incluindo montagem, apresentação e desmontagem. Caso por 

qualquer imprevisto técnico de responsabilidade da produção, o horário será reajustado 

sem dano à banda concorrente. 

9.9 Será permitida a execução de uma música autoral no repertório de palco pelas 

bandas inscritas (opcional), esta música não deverá ser nem a primeira e nem a última 

do repertório. O restante do repertório deve ser executado com músicas gravadas em 

algum produto oficial (CD/DVD e outros) da banda escolhida. 

9.10 Caberá às bandas providenciarem seus próprios instrumentos, cabos e 

equipamentos extras para suas apresentações; exceto o instrumento bateria, que também 

será fornecido pela produção e usada em comum por todos os bateristas/bandas. As 

bandas devem levar caixa, pratos, banco, pedais de bumbo, estantes de pratos extras e 

peças sobressalentes; 

A organização do festival fornecerá: 

2 AMPLIFICADORES DE GUITARRA  

1 CABEÇOTE DE BAIXO 

1 BATERIA - Corpo – Tom, Semitom, Surdo e Bumbo. 

MICROFONES  
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4 MONITORES 

SIDE PARA BATERIA 

MESA DIGITAL 

P.A. – LINE ARRAY 

9.11 O julgamento das bandas concorrentes será popular; 

9.12 Só será permitido o voto àqueles que apresentarem documento de identificação 

oficial com foto e número de RG e estiverem presentes nos dias das apresentações. 

Cada pessoa só poderá votar uma única vez, valendo respectivamente: 

1° lugar – 10 pontos 

2° lugar – 5 pontos 

3° lugar – 2 pontos 

9.13 O voto não será obrigatório, mas para quem quiser votar, será obrigatório o voto 

em três bandas; 

9.14 Em caso de empate, será considerada a pontuação somente dos votos de 1º lugar, 

mantido o empate, será considerado os votos para 2º e 3º lugares respectivamente. Em 

caso de empate total, o desempate será feito por sorteio. 

9.15 As bandas podem conquistar pontos extras através das ações: 

TORCIDAS ORGANIZADAS: As bandas que conseguirem o maior número de pessoas 

curtindo a página do Coverama Ceará e a imagem da banda escolhida no Facebook até 

meia-noite do dia anterior ao evento receberá as seguintes pontuações: 

1° lugar = 50 pontos 

2° lugar = 30 pontos 

3° lugar = 10 pontos 

 

ENQUETE: A banda que conseguir o maior número de pessoas na enquete dentro do 

evento oficial no Facebook, na eliminatória em que for se apresentar, até meia-noite do 

dia anterior ao evento, receberá as seguintes pontuações: 

 

1° lugar = 50 pontos 

2° lugar = 30 pontos 

3° lugar = 10 pontos 

9.16 A banda que se classificar na fase eliminatória e obter o maior número de votos na 

final receberá o prêmio de R$3.000,00, a que obtiver a segunda maior pontuação na 

final receberá R$1.500,00 e a que obtiver a terceira maior pontuação na final receberá 

R$ 500,00 oferecidos pela produção, totalizando R$ 5.000,00 em prêmios, além de 

possíveis outros prêmios, oferecidos por empresas patrocinadoras e parceiras. 
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10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Os casos omissos e outros assuntos, quando necessários neste regulamento serão 

solucionados pela organização;  

10.2 Ao enviarem o material de inscrição, as bandas e seus integrantes estão 

automaticamente cedendo e autorizando o uso de suas imagens;  

10.3 O acesso dos músicos será dado exclusivamente, mediante a apresentação de 

documento com foto para conferência na entrada;  

10.4 Todos os músicos das bandas selecionadas terão acesso livre em todos os dias do 

festival;  

10.5 Fica garantido o direito a livre expressão de qualquer dos concorrentes, exceto no 

destrato ao evento ou a qualquer um dos participantes, bem como comissão 

organizadora, entidades ou patrocinadores e demais pessoas envolvidas na organização 

do festival, caso ocorra haverá imediata desclassificação da banda;  

10.6 Em caso de desistência de alguma banda, será convidada uma banda que participou 

da seleção; 

10.7 A Produção do COVERAMA reserva-se o direito de desclassificar qualquer grupo 

concorrente, em qualquer fase do evento, caso haja qualquer conduta que venha a 

atentar, direta ou indiretamente, contra a vida, a dignidade, a propriedade e a 

privacidade de qualquer pessoa, participante ou não do evento. Da decisão de 

desclassificação de algum concorrente, não caberá de qualquer espécie de reivindicação 

ou pleito. Todos os músicos da banda desclassificada não poderão participar de 

nenhuma outra banda, e não poderão participar da edição 2017;  

10.8 As pessoas que promoverem qualquer tipo de boca de urna ou qualquer ato 

considerado “antiético” pela produção nas proximidades da área de votação serão 

expulsas. Caso este comportamento for comprovadamente incentivado por algum 

integrante de alguma banda, está será desclassificada. Mas a competitividade pacífica e 

harmoniosa como as torcidas organizadas, é incentivada pela produção, desde que não 

atrapalhe as apresentações nem a liberdade de escolha dos presentes; 

10.9 Todas as decisões da organização serão pautadas na manutenção da igualdade de 

condições entre os participantes, manutenção da ordem, qualidade organizacional, 

segurança e outras questões que se apresentem relevantes.  

10.10 Criticas, sugestões e dúvidas podem ser enviadas para o e-mail 

“coveramaceara@gmail.com”, com o assunto CRÍTICAS, SUGESTÕES ou 

DÚVIDAS, ou pelo ”www.coveramaceara.com”. Todas serão analisadas pela 

Organização, que não hesitará em acatar todas as reivindicações pertinentes. 

Produção Coverama Ceará  

Contato: Leandro Porto - (85) 98667.0007  


