Regulamento para inscrição na 14ª Semana da
Música de Ouro Branco – EDIÇÃO VIRTUAL

1. Inscrições e seleção

1.1 Para efetuar a inscrições para a 14ª Semana da Música de Ouro Branco,
o candidato deverá acessar o site www.semanadamusica.com; no menu
inscrição, onde terá todas as orientações de como proceder para efetuar
a inscrição;
1.2 As inscrições da Semana da Música estarão abertas entre os dias 01 a
12 de outubro de 2020;
1.3 Antes de efetuar a inscrição, leia com atenção o regulamento no site
www.semanadamusica.com; no menu inscrições;
1.4 No menu inscrição você será encaminhado para uma plataforma para
efetuar sua inscrição. No ato da inscrição o candidato deve escolher se
sua inscrição será como ouvinte ou com executante. O candidato deve
preencher todos os campos sendo que como executante também deve
preencher breve currículo, link (do site www.youtube.com.br ) de vídeo
com sua performance executando obras completas ou movimentos e
repertório e informar qual obra será executada em sua aula (não é
necessário que execute a mesma obra do vídeo na aula). O aluno
executante deve também assinalar caixa com autorização de direitos de
imagem. A inscrição de executante somente será aceita se autorizado a
utilização de imagem;
1.5 Os alunos menores de idade executantes devem, além de assinalar caixa
de autorização de direito de imagem, enviar digitalização de carta escrita
a punho e assinada pelo responsável autorizando utilização de imagem
pela Casa de Música. O arquivo deve ser enviado para o e-mail
cademusicaob@gmail.com;
1.6 A divulgação da LISTA DOS SELECIONADOS será divulgada no dia 14
de outubro, no site www.semanadamusica.com; A coordenação da
Semana da Música não comunicará via e-mail o resultado da seleção. É
de exclusiva responsabilidade do candidato, verificar se seu nome está

na lista dos selecionados para matrícula e proceder à mesma conforme
instrução no item abaixo;
1.7 Havendo vagas remanescentes para algum instrumento, a coordenação
da Semana da Música disponibilizará uma lista de espera;
1.8 A seleção será feita pela direção artística do festival através de análise
de currículo e vídeo postado no site www.youtube.com.br; e terá caráter
irrevogável;
1.9 Para todos alunos inscritos, como ouvintes ou executantes, será enviado
link para registro e acesso as aulas que serão realizadas pela plataforma
ZOOM. O Link para acesso as salas é intransferível e será diferente para
ouvintes e executantes. Somente executantes poderão interagir através
de vídeo e áudio, os ouvintes somente poderão interagir através de
mensagem de texto.

2. Confirmação da Matrícula

2.1 A inscrição é gratuita;

3. Menores de idade

3.1 Os alunos menores de idade executantes devem, além de assinalar caixa
de autorização de direito de imagem, enviar digitalização de carta escrita
a punho e assinada pelo responsável autorizando utilização de imagem
pela Casa de Música. O arquivo deve ser enviado para o e-mail
cademusicaob@gmail.com.

4. Registro de presença, aulas e certificado

4.1 Os horários de aulas serão enviados para os inscritos juntamente com o
link de registro e acesso a sala;
4.2 O certificado de participação será digital e emitido pela plataforma;
4.3 Só receberá certificado o aluno inscrito que efetivamente se registrar e
assistir as aulas;
4.4 As aulas serão realizadas nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2020 e
todos os horários serão enviados para os alunos.

5. Termos gerais
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção e pela
coordenação da 14ª Semana da Música de Ouro Branco.

