
 
 

REGULAMENTO 1º FICO 
 

Das inscrições 

 

Artigo 1º - Poderão se inscrever no 1° FICO artistas solo ou grupos musicais, formados por alunos, ex-alunos e não alunos do 

Colégio Objetivo de Rio Claro e Piracicaba. Os grupos obrigatoriamente deverão ter na sua formação, pelo menos, (um) 1 aluno 

devidamente matriculado, em 2020, no EF I, EF II, Ensino Médio ou Curso Pré-Vestibular. 

 

Artigo 2º - Tutoriais com dicas de programas e aplicativos de edição gratuitos estarão disponíveis em “comunicados” no seu portal 

(sala virtual).  Contudo, o participante poderá utilizar quaisquer outros aplicativos ou softwares de sua preferência para a produção 

do vídeo. 

 

Artigo 3º – A inscrição deverá ser feita de maneira online através do formulário disponibilizado no portal (sala virtual) em 

“comunicados” entre 20/07 a 10/08 de 2020. 

 

Do envio do vídeo 

 

Artigo 4º - O vídeo deverá ser enviado IMPRETERIVELMENTE até 10/08/2020 pelo participante ou representante do grupo musical 

e deverá fazê-lo pelo site wetransfer (https://wetransfer.com/) para o e-mail fico@objetivorc.com.br. Em “Mensagem” o aluno 

representante digitará seu nome e turma. 

 

Da pré-seleção 

   

Artigo 5º- O vídeo deverá ser feito totalmente de maneira remota e virtual (cada 

participante em sua residência). A única exceção à regra são participantes do núcleo 

familiar que já habitam na mesma casa. O descumprimento dessa regra ocasionará na 

desclassificação do grupo 

 

Artigo 6º - Serão desclassificadas as apresentações cujas letras de música fizerem 

menção a ideologias religiosas e/ou políticas, apologia ao uso de drogas, ao sexo, à 

violência, homofobia, xenofobia ou que incluírem palavrões ou expressões consideradas 

chulas ou qualquer conteúdo considerado inapropriado e desrespeitoso pela equipe de 

organização do FICO. 

 

Da realização do evento 

 

Artigo 7º - A ordem das apresentações será definida por sorteio realizado pela Comissão 

Organizadora do evento. 

 

Artigo 8º - Os vídeos selecionados serão exibidos durante a Live do FICO no YouTube em data e horário a serem divulgados 

posteriormente. 

 

Sobre o uso do direito de imagem 

 

Artigo 9º - A Escola fica autorizada a utilizar-se da imagem de todos os participantes inscritos para fins exclusivos de sua divulgação 

e divulgação de suas atividades podendo, portanto, reproduzi-la ou divulgá-la sem qualquer ônus, junto à internet, jornais e demais 

meios de comunicação, públicos ou privados. 
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