
Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, 
Oi e Selo Toca Discos apresentam 

 

 

ACELERAÇÃO MUSICAL LABSONICA - EDIÇÃO TOCA DO BANDIDO 

PERGUNTAS FREQÜENTES 

Quem pode participar?  
Artistas solo, bandas e coletivos com trabalho autoral e composições próprias, 
com pelo menos 2 anos de existência comprovados no ato da inscrição.  

 
Quais estilos musicais serão aceitos no programa? 

Todos estilos musicais poderão ser contemplados nesta seleção. 
 

O que precisa ser enviado no ato da inscrição? 
Para se inscrever basta fazer o preenchimento do Formulário de Inscrição do 
Programa.  Este formulário pedirá informações pessoais e sobre o trabalho artístico, 
inclusive links para redes sociais e para as músicas. Além disso, será necessário 
descrever o projeto que se pretende realizar e enviar um vídeo de até 3 minutos 
contendo a defesa do projeto musical e uma perspectiva de como poderá crescer em 
sua carreira participando do Programa. 

Como deve ser o video de defesa? 
O vídeo deve conter um depoimento pessoal com duração de até 3 minutos e deve 
estar publicado no Youtube próprio do artista, em formato privado. O objetivo do vídeo 
é que o artista defenda a ideia do projeto, demonstre sua desenvoltura de 
comunicação, fale das metas a serem atingidas, explique como o Programa pode 
melhorar sua carreira. Os vídeos serão visualizados pelos curadores diretamente nos 
links enviados no Formulário de Inscrição. 

  
Vídeos com má qualidade técnica - som e imagem;  maiores do que 3 minutos, ou em 
formatos diferentes do solicitado poderão desclassificar os concorrentes no processo 



 

de triagem. 
 

O Programa irá arcar com despesas de produção?  
Sim. O Selo Toca Discos oferecerá toda a infra estrutura para produção e 
capacitações, em parceria com o Labsonica, equipes e profissionais renomados 
que trabalharão com os artistas ao longo do Programa. 

Quais são os critérios de seleção do projeto? 
Serão levados em consideração os seguintes critérios: 

- Histórico de realizações do proponente, considerando o mínimo de 2 anos de 
existência comprovada 

- Critérios musicais, artísticos e de performance 

- Estar disponível para participar do Programa nas datas e prazos estabelecidos pelo 
Edital 

- Originalidade 

- Criatividade 

- Potencial de melhora das condições de sustentabilidade do artista 

- Capacidade de comunicação eficaz 

- Clareza em relação a proposição de participação do Programa. 

Se eu for selecionado(a) quais serão minhas obrigações? 
- Cumprir as agendas definidas em conjunto com a equipe do Programa; 

- Participar das apresentações definidas em conjunto; 

- Relatar o uso dos recursos de ajuda de custos 

- Manter a comunicação com a equipe nos horários e dias combinados. 

- Estar disponível nos horários e dias combinados, nos endereços dos estúdios 
Labsonica e Toca do Bandido, e demais atividades do Programa. 

- Estar disponível para ter o acompanhamento dos processos via mídias digitais, com 
equipes fornecidas pelo Programa. 

Quais prêmios que o contemplado ganha? 
- A produção e lançamento de 3  singles (1 ao vivo)  pelo selo Toca Discos; 

- Produção musical e Direção Artística; 



 

- Produção e lançamento de um vídeo ao vivo em estúdio; 

- Imersões e capacitações em empreendedorismo; 

- Marketing digital para promoção dos lançamentos; 

- Mentorias com especialistas do mercado brasileiro; 

- Apresentações para mentores e especialistas; 

- Song camp para co-criação com artistas do selo Toca Discos, no Estúdio Toca 
do Bandido. 

- Mini festival ou show aberto ao público. 

 
O Programa irá arcar com despesas de logística dos artistas selecionados?  

Os artistas receberão uma ajuda de custo fixa que deverá ser usada para custear 
a presença dos selecionados nos dias de trabalho organizados pela produção do 
Programa.  
 
Para receber os recursos, os artistas deverão emitir nota fiscal através de pessoa 
jurídica e prestar conta do uso, caso seja exigido, com comprovantes e notas 
fiscais. A forma de pagamento seguirá as normas explicitadas no edital. 

 
O Programa engloba a distribuição física do material gravado?  

Não, somente distribuição digital.  
 

Qual a duração da Programa?  
O Programa ocorrerá entre 01 de junho de 2020 e 30 de setembro de 2020. A 
ordem de trabalho com os artistas selecionados será determinada após o 
período de seleção, portanto, os contemplados deverão estar disponíveis 
durante todo período. 
 

Há limite de inscrição?  
Sim. Somente uma inscrição por CPF ou CNPJ. 

 
Quando encerram as inscrições?  

As inscrições encerram-se às 17:00 horas do dia 24 de abril de 2020 (horário 
de Brasília).  
 

Onde faço a inscrição?  
No site www.tocadobandido.com.br/aceleracaolabsonica, clicando no botão 
Inscrições. 

 
Há alguma forma de fazer inscrição dos projetos por outro meio?  



 

Não, somente online. 
 

A inscrição é totalmente gratuita?  
Sim.  

 
É possível terminar a inscrição em outro momento?  

Sim. O Formulário é editável, a qualquer tempo, seguindo as orientações do 
Google Forms, até o encerramento do prazo de inscrições. Ao fim do processo, as 
respostas e a confirmação da inscrição serão enviadas automaticamente para o 
email cadastrado no Formulário. 
 

Quando saberei se meu projeto foi aprovado?  
O resultado do processo de seleção será divulgado no dia 10 de maio de 2020, 
pelo site www.tocadobandido.com.br/aceleracaolabsonica. 

 
Os selecionados terão responsabilidade sobre o uso dos recursos?  

Sim, segundo as regras apresentadas no Edital, em caso de irregularidades, os 
selecionados serão responsabilizados e podem incorrer em penalidades como 
multa, ressarcimento de valores e perda da vaga, caso não cumpram fielmente o 
acordado. 
 

Não encontrei resposta para minha dúvida. O que eu faço?  
Para dúvidas em relação ao PROGRAMA e de acesso ao FORMULÁRIO DE 
INSCRIÇÃO, envie um e-mail para acelaracaolabsonica@gmail.com.  


