
Regulamento - The Voice Segue-me 

1. FINALIDADE 

O The Voice Segue-me tem a finalidade de incentivar a cultura musical. 

Poderão se inscrever seguidores, tios e seguimistas de todos os setores e 

também membros do conselho de todas as (Arqui)dioceses do Brasil.   

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições deverão ser realizadas via preenchimento de ficha de 

inscrição e envio do vídeo nos padrões solicitados nos parágrafos 4.4 e 4.4.1. 

A inscrição e o regulamento estão disponíveis no site do Segue-me Brasília 

(http://seguemebrasilia.com.br)  

2.2. Somente serão aceitas inscrições individuais, ainda que os participantes 

sejam residentes de uma mesma casa. 

2.3. A participação no The Voice Segue-me é restrita às pessoas previamente 

inscritas, sendo esta intransferível e pessoal. 

2.4. O número de vagas é limitado. As inscrições serão aceitas por ordem de 

finalização, podendo os inscritos excedentes competir pela última vaga nos 

moldes da competição. 

 

3. PRAZO DE INSCRIÇÃO 

O período de inscrição terá início em 25 de Maio de 2020 e se encerrará em 5 

de Junho de 2020. Não serão consideradas as fichas de inscrições enviadas 

após o prazo supracitado, salvo se o período de inscrição for prorrogado e 

devidamente divulgado nas redes sociais do Segue-me Brasília. 

 

4. COMPETIÇÃO 

4.1. A competição terá início no dia 16 de Junho de 2020 e terá a final no dia 

30 de Junho de 2020. 

4.2. A competição seguirá o modelo de chaveamento. As datas de batalhas 

serão divulgadas posteriormente as inscrições e sorteios de chaves. 

4.3. O sorteio das primeiras chaves e da ordem da competição serão 

realizados pela comissão organizadora. As demais fases serão realizadas no 

formato “mata-mata”. 



4.4. Os inscritos deverão enviar no WhatsApp da comissão organizadora um 

vídeo, com duração máxima de até 45 segundos, cantando uma música 

católica de escolha do participante. Os vídeos poderão ter o auxílio de 

instrumentos musicais ou de áudio instrumental (playback). Poderá ser 

solicitado ao participante o envio de outros vídeos, caso o mesmo passe de 

fase. O participante que não enviar os vídeos nas datas solicitadas pela 

comissão organizadora será automaticamente eliminado da competição. 

4.4.1. O participante é responsável pela qualidade de seus vídeos, bem como o 

envio na formatação de story (1080 pixels por 1920 pixels, orientação vertical), 

devendo este atentar-se a resolução, iluminação, áudio e ao tempo de duração 

mínima 15 e máxima 45 segundos. 

4.5. Os quatro participantes que chegarem à semifinal deverão enviar para a 

comissão organizadora um vídeo completo nos mesmos moldes do anteriores 

solicitados. Esses participantes devem se comprometer a enviar os vídeos no 

prazo estipulado pela comissão organizadora, sob pena de eliminação da 

competição. 

4.6. As chaves terão seus videos postados nos stories do instagram do Segue-

me Brasília (@seguemebrasiliaoficial) e as semifinais e final serão postadas no 

feed, em formato de IGTV, no mesmo perfil. 

 

5. VOTAÇÃO 

5.1. Após cada batalha, seja no story ou no IGTV, haverá uma caixa de 

enquete no story (oferecida pelo próprio instagram) onde os telespectadores 

deverão votar em um participante. 

5.2. De acordo com a política de uso da ferramenta enquete, só será aceito um 

voto por perfil na plataforma, sendo este inalterável. 

5.3. Os participantes poderão votar em si mesmos, bem como poderão fazer 

campanhas, convidando a outros telespectadores a participarem da votação. 

 

6. CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

6.1. Ao se inscrever no The Voice Segue-me, o participante cede de forma 

gratuita ao Segue-me Brasília os direitos de autorais de imagem. 



6.2. O participante não receberá nenhuma remuneração pela veiculação e 

exibição dos vídeos em qualquer modalidade de utilização e meios existentes. 

 

7. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

7.1. A Comissão Organizadora do The Voice Segue-me não se 

responsabilizará por erros no preenchimento da ficha de inscrição. 

7.2. Caberá à organização do The Voice Segue-me, cumprir e fazer cumprir as 

regras deste Regulamento, bem como divulgar o resultado do(s) vencedor(es). 

7.3. As decisões da Comissão Organizadora serão irrecorríveis. 

 

8. PREMIAÇÃO 

8.1. O vencedor será divulgado em veículos de comunicação do Segue-me 

Brasília. 

8.2. O vencedor será presenteado com um kit do Segue-me Brasília. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Todos os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos 

diretamente pela Comissão Organizadora do Concurso. 

9.2. As datas das apresentações podem ser alteradas sem aviso prévio. 

9.3. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso 

ou cancelado, sem aviso prévio aos participantes, por motivo de força maior ou 

por qualquer outro motivo que esteja fora do controle da organização e que 

comprometa a realização do Concurso de forma a impedir ou modificar 

substancialmente a sua condução como originalmente planejado. Nesses 

casos, não será devido qualquer tipo de indenização, por parte da organização, 

a quaisquer dos participantes. 

9.4. O participante que não seguir o aqui exposto estará automaticamente 

eliminado da competição. 

9.5. Mais informações poderão ser obtidas pelo WhatsApp: (61) 9 8240-0146. 


