O que é a UBC?
UBC - União Brasileira de Compositores - é uma associação sem fins lucrativos que atua
na gestão coletiva de direitos autorais de música representando autores, intérpretes,
músicos, editores e produtores fonográficos. Seu repertório responde por mais de 50%
dos valores arrecadados pelo Ecad.
Fundada em 1942 por autores, a UBC atua até hoje com dinamismo, excelência em
tecnologia da informação e transparência, representando mais de 30 mil associados.

Que tipo de projeto posso desenvolver?
Pode ser um projeto novo ou que já esteja em andamento, onde caiba investimento do
recurso oferecido de R$ 5.000 (cinco mil Reais) a R$ 15 mil (quinze mil Reais), como por
exemplo: gravação de áudio ou vídeo, produção de lyric video, turnê, show de
lançamento, campanha de marketing, processo de criação de novas músicas ou outros
projetos que sejam viáveis com os recursos propostos.
O projeto que o artista inscrito vai propor é apenas um dos itens que serão avaliados e
desenvolvidos ao longo do Impulso. O foco do Projeto Impulso é o desenvolvimento da
carreira do artista através de capacitação, mentoria e networking.

Até quando posso me inscrever?
O prazo de inscrição vai de 25 de abril até 17 de maio.

Quem pode se inscrever?
Os associados à UBC ou aqueles que tenham enviado documentação completa para
filiação até a data do fechamento das inscrições (17 de maio de 2019), que tenham
trabalhos musicais autorais e que já tenha sido contemplado na distribuição de direitos
de execução pública.

Posso me inscrever sem ser associado da UBC?
Todos os selecionados devem ser associados à UBC.

Caso você ainda não seja associado, mas quer participar do processo de seleção do
Projeto Impulso, pode inscrever seu projeto normalmente, mas terá até o dia 17 de
maio para enviar sua documentação completa para filiação na UBC.
Sua inscrição no Projeto Impulso, só será considerada válida se sua documentação para
filiação na UBC tiver sido recebida por nós até o fechamento das inscrições (17/5).
Veja neste link como se associar à UBC:
http://www.ubc.org.br/Ferramentas/Como_Se_Associar

O que preciso enviar para me inscrever?
Para se inscrever basta preencher o Formulário de Inscrição do Projeto Impulso.
Este formulário irá te pedir informações pessoais e sobre seu trabalho artístico, como
links para suas redes sociais e para suas músicas.
Além disso, pedimos que você descreva o projeto que quer realizar, que envie um
cronograma do projeto, que diga o valor que precisa para viabilizá-lo, justifique este
valor e que faça um vídeo com um depoimento defendendo seu projeto.
Preciso ter sido contemplado em distribuição de royalties de execução pública
para participar?
Sim. Para participar, você deve ter algum trabalho autoral que tenha sido contemplado
em distribuição de royalties de execução pública.

Preciso estar logado em uma conta do Google para me inscrever?
Para conseguir fazer o upload de alguns arquivos da inscrição, é necessário que se
esteja logado em uma conta do Google. Dessa forma, não é possível se inscrever no
formulário sem ter realizado o login.
Como deve ser meu video de defesa?
O vídeo deve conter um depoimento seu 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
Projeto Impulso pode melhorar sua carreira e a qual sua ideia do uso dos recursos.
Os vídeos serão visualizados pelos curadores diretamente nos links enviados no
Formulário de Inscrição.
Vídeos com má qualidade técnica - som e imagem, que forem maior do que 3 minutos,
ou em formatos diferentes do solicitado poderão desclassificar os concorrentes no
processo de triagem.
Quais são os critérios de seleção do projeto?
Serão levados em consideração os seguintes critérios:
- Critérios artísticos;
- Potencial de melhora do patamar de arrecadação do artista, durante o período de
vigência do Projeto Impulso;
- Potencial de melhora das condições de sustentabilidade do artista;
- Capacidade de comunicação eficaz;
- Viabilidade do projeto proposto;
- Inteligência estratégica do projeto proposto;
- Clareza em relação à proposição do projeto;
- Projeção de uso dos recursos.

Se eu for selecionado(a) quais serão minhas obrigações?
Caso seja selecionado, você ou sua banda deverão manter os compromissos firmados
com a UBC.
Entre eles:
- Cumprir as agendas definidas em conjunto com o gestor e a equipe da UBC;
- Participar das apresentações definidas em conjunto;
- Relatar o uso dos recursos;
- Demonstrar os resultados das metas definidas com a equipe;
- Manter a comunicação com os mentores nos horários e dias combinados.

Além disso, deverá estar disponível para ter o acompanhamento dos processos via
mídias digitais, com equipes fornecidas pela UBC.

Se eu for selecionado(a), quais serão os meus benefícios?
Os artistas premiados receberão os seguintes benefícios:
- Orientação do gestor do Projeto Impulso para construir o plano estratégico ao longo
do ano;
- Recursos entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00, que servirão para desenvolver o projeto
proposto pelo artista;
- A seleção de mentores que estarão aptos a orientar e acompanhar o projeto proposto;
- De 2 a 3 orientações por telefone ou vídeo chamadas, com cada mentor do seu
projeto, ao longo do ano;
- Apresentação ao vivo no evento Música Sem Dúvida: UBC 360, a ser realizado em
junho/2019;
- Acompanhamento da equipe UBC ao longo do ano de vigência do prêmio,
organizando e guiando todos processos em conjunto;
- Acompanhamento das equipes de comunicação da UBC e contratadas para o Projeto
Impulso.

Quanto tempo dura o Projeto Impulso?
Um ano, entre julho/2019 e julho/2020.

