
Regulamento do Concurso do Hino do 

VIII Congresso das APACs 

 

"Somos todos recuperandos” 
Recuperar o preso, reconciliar famílias, pacificar comunidades 

 

 A realização de um Concurso do Hino do Congresso entre os 
recuperandos, funcionários e voluntários das APACs de todo o 
Brasil é uma iniciativa da Comissão Organizadora do VIII 
Congresso das APACs, a ser realizado nos dias 13 a 16 de julho de 
2017, na cidade de São João Del Rei/MG.  

 

CARACTERÍSTICAS DAS MÚSICAS  

As músicas deverão ser inéditas, originais e obedecerem ao tema 
do VIII Congresso das APACs: “SOMOS TODOS 
RECUPERANDOS” e lema: “Recuperar o preso, reconciliar famílias, 
pacificar comunidades”.  

 

PARTICIPAÇÃO  

Poderão participar do concurso os recuperandos, os funcionários e 
os voluntários das APACs de todo o Brasil. Cada participante 
poderá concorrer com apenas 1 (uma) música, não podendo fazer 
opção por outra após a indicação na Ficha de Inscrição. As músicas 
não coerentes com o tema e que não obedeçam às exigências, 
serão desclassificados automaticamente.  

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

O concurso terá uma única etapa, que acontecerá em período 
anterior a realização do VIII Congresso das APACs, para que a 
música vencedora possa ser apresentada durante a realização do 
evento.  



A comissão julgadora composta por 05 (cinco) membros, escolhidos 
entre os integrantes da Comissão Organizadora do VIII Congresso 
das APACs, avaliará os seguintes critérios:  

 Adequação da letra ao tema do Congresso 

 Originalidade 

 Arranjo 

Cada um dos jurados dará uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) a cada 
critério avaliado. A nota definitiva do participante será a soma das 
notas de todos os jurados para cada critério em questão, dividida 
pelo número de jurados. 

 

DAS INSCRIÇÕES  

As inscrições para o Concurso do Hino do VIII Congresso das 
APACs poderão ser efetuadas até o dia 01/08/2016. Os trabalhos 
deverão ser enviados para o endereço: Rua Bonfim, nº 28 – Centro 
– Itaúna/MG – CEP: 35.680-348. O Regulamento e a Ficha de 
Inscrição estarão disponíveis no site: www.fbac.org.br 

O participante deverá entregar, no ato da inscrição, um envelope 
lacrado com 6 (seis) cópias da letra da música digitada e impressa, 
em papel A4, e uma gravação da melodia, não necessariamente 
acompanhada de instrumento. 

A comissão organizadora não se responsabiliza pelas informações 
prestadas pelo participante na Ficha de Inscrição. A ilegitimidade de 
qualquer uma dessas informações prestadas poderá acarretar na 
desclassificação. 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO: 

O simples ato da inscrição do participante implica, para todos os 
efeitos legais, a autorização para a publicação, execução e 
gravação da obra musical, bem como repassa automaticamente, 
todos os direitos de uso de imagem do evento aos organizadores do 
VIII Congresso das APACs. 

 

http://www.fbac.org.br/


DA PARTICIPAÇÃO E CALENDÁRIO:  

Após o encerramento das inscrições (01/08/2016), a Comissão 
Organizadora divulgará: 

1. O número de participantes; 

2. O dia e horário do resultado final. 

 

 

PREMIAÇÃO  

 1º lugar: R$ 500,00 
 

 2º lugar: R$ 300,00 
 

 3º lugar: R$ 150,00 

 

OBS.: A música vencedora terá também como premiação a 
reprodução da mesma em alguns momentos do VIII Congresso das 
APACs. 

A premiação dos vencedores ocorrerá durante o Congresso em 
momento definido em sua programação. 

 

 

Itaúna, 04 de maio de 2016 

 

 

Comissão Organizadora do VIII Congresso das APACs 

  


