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REGULAMENTO 
 
ARTIGO 1 
Do Candidato 
Poderão concorrer alunos da Graduação e da Pós-Graduação devidamente matriculados 
em qualquer curso regular do Instituto de Artes da UNESP. 
Não poderão participar como compositores alunos bolsistas do grupo PET-Música. 
 
 
ARTIGO 2 
Da Obra 
- Duração: até cerca de 8 minutos. 
- Poderão concorrer peças instrumentais e/ou vocais. Não poderão concorrer peças 
eletroacústicas. 
- A responsabilidade de providenciar instrumentista(s) é somente do compositor. 
 
 
ARTIGO 3 
Do Regulamento Geral 
- Cada candidato poderá participar apenas com uma obra. 
- A obra inscrita não pode ter sido concorrida em nenhuma edição prévia desse 
concurso. 
- O(s) intérprete(s) da peça, assim como o compositor, deve(m) ser aluno(s) regular(es) 
matriculado(s) em qualquer curso do Instituto de Artes da UNESP.  
- Docentes do Instituto e/ou bolsistas do grupo PET-Música poderão participar somente 
como intérpretes. 
- É de responsabilidade do instrumentista e/ou compositor providenciar o(s) 
instrumento(s) a ser(em) usado(s), com exceção do piano. 
- As obras não classificadas ficarão à disposição dos compositores na sala do PET 
(208B) localizado no segundo andar do Instituto de Artes da UNESP até 08/10/2010. 
Após esta data, serão destruídas. 
 
Primeira Fase (Classificatória) 
 As obras serão pré-selecionadas pela Banca Examinadora mediante entrega de partitura 
no prazo estabelecido. 
 
Segunda Fase (Final) 
 Será realizado um concerto com as obras selecionadas das quais serão premiadas as três 
composições que obtiverem maior nota.  



Nesse concerto, também será atribuído um prêmio para a melhor interpretação. 
Docentes do Instituto de Artes e estudantes bolsistas do Grupo PET não poderão 
concorrer à premiação de melhor intérprete. 
 
 
 
ARTIGO 4  
Da Banca Examinadora 
 
A Banca será composta por Docentes do Instituto de Artes da UNESP. 
 
 
 
ARTIGO 5 
Do Julgamento 
 
- Na primeira fase do Concurso (Classificatória), a Banca Examinadora terá como meta 
a seleção de cerca de 40 minutos de peça. 
- Na segunda fase do Concurso (Final), a Banca atribuirá notas individuais tanto para a 
composição como para a interpretação de cada obra. Após consenso entre os Membros 
da Banca Examinadora, os resultados serão divulgados. 
- As decisões da Banca Examinadora são soberanas e irrecorríveis. 
- A Banca Examinadora poderá indicar empates (premiações Ex Aequo) para qualquer 
uma das quatro premiações. 
- Caso haja premiação Ex Aequo, para qualquer das quatro premiações, o desempate se 
dará por meio de votação do público presente. 
 
 
 
ARTIGO 6 
Da Premiação 
 
Compositores: 
1º Prêmio: Valor em dinheiro de R$300,00 e Certificado de Premiação para o 
compositor. 
2º Prêmio: Valor em dinheiro de R$200,00 e Certificado de Premiação para o 
compositor. 
3º Prêmio: Valor em dinheiro de R$100,00 e Certificado de Premiação para o 
compositor. 
 
Intérpretes: 
Premio Único: Valor em dinheiro de R$200,00 e Certificado de Premiação. 
 
Todos os participantes terão direito (mediante requisição) ao Certificado de Participação 
do Concurso. 
 
 
 
 
 



ARTIGO 7 
Das Inscrições 
 
- Para a inscrição na Primeira Fase, o candidato preencherá a ficha do ANEXO 1 que 
consta no final do edital. 
 
O compositor deverá entregar em envelope na sala do PET até dia 17/08/2010: 
- 4 cópias da partitura de sua obra. 
- ANEXO 1 preenchido. 
- Cópia do RG e comprovante de matrícula do compositor e instrumentista(s). 
- Autorização assinada permitindo a execução da obra (ANEXO 2). 
 
Envelopes entregues após essa data não serão aceitos. 
 
 
ARTIGO 8  
Das Datas 
 
- O prazo limite para o envio do envelope é 17/08/2010. 
- A lista dos candidatos selecionados para a Segunda Fase (Final) do concurso será 
divulgada em 08/09/2010 através de email para os selecionados e cartazes fixados pelo 
Instituto. 
- O concerto será realizado no dia 23/11/2010 às 19h no Teatro Maria de Lourdes 
Sekeff do Instituto de Artes de UNESP. 
- Resultados e classificações serão divulgados no mesmo dia do concerto. 
 
 
 
 Mais informações poderão ser obtidas com bolsistas do Grupo PET-Música ou 
pelo email petmusicaunesp@gmail.com 
 
 
II CONCURSO INTERNO DE COMPOSIÇÃO DO INSTITUTO DE A RTES DA 
UNESP. 
 
Idealização 
Grupo PET-Música. 
 
Comissão Técnica de Apoio 
Alexandre Pereira Miquelino 
Julia Teles Baptista 
Nayana Di Giuseppe Germano 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ANEXO 1) 
 

II CONCURSO INTERNO DE COMPOSIÇÃO 
 DO INSTITUTO DE ARTES DA UNESP. 

 
Ficha de Inscrição 

 
Compositor: 
Nome:_________________________________________________________________ 
Email:_________________________________________________________________ 
Data de Nascimento:______________________________________________________ 
Nacionalidade:_____________________________Naturalidade___________________ 
Curso: ___________________________________ Ano de conclusão:______________ 
Endereço:______________________________________________________________ 
Telefone:_________________________________ 
 
 
Intérprete: 
Nome:_________________________________________________________________ 
Instrumento: ____________________________________________________________ 
Email:_________________________________________________________________ 
Data de Nascimento:______________________________________________________ 
Nacionalidade:_____________________________Naturalidade___________________ 
Curso: ___________________________________ Ano de conclusão:______________ 
Endereço:______________________________________________________________ 
Telefone:_________________________________ 
 
 
Nome:_________________________________________________________________ 
Instrumento: ____________________________________________________________ 
Email:_________________________________________________________________ 
Data de Nascimento:______________________________________________________ 
Nacionalidade:_____________________________Naturalidade___________________ 
Curso: ___________________________________ Ano de conclusão:______________ 
Endereço:______________________________________________________________ 
Telefone:_________________________________ 
 
 
Nome:_________________________________________________________________ 
Instrumento: ____________________________________________________________ 
Email:_________________________________________________________________ 
Data de Nascimento:______________________________________________________ 
Nacionalidade:_____________________________Naturalidade___________________ 
Curso: ___________________________________ Ano de conclusão:______________ 
Endereço:______________________________________________________________ 
Telefone:________________________________ 



 
 

(ANEXO 2) 
 

II CONCURSO INTERNO DE COMPOSIÇÃO  
DO INSTITUTO DE ARTES DA UNESP. 

 
AUTORIZAÇÃO 

Eu,________________________________________________, portador da Cédula de 

Identidade sob n°________________________ e CPF _________________________, 

residente e com domicilio na  ______________________________________________, 

autorizo a execução da obra________________________________________________ 

de minha autoria com minutagem de _________________  pelo grupo PET-Música no 

II CONCURSO INTERNO DE COMPOSIÇÃO DO INSTITUTO DE A RTES DA 

UNESP. Ainda neste ato, autorizo a execução de minha obra supra mencionada, a título 

gratuito, no tocante a direitos autorais e direito de imagem e som, para todos os fins. 

 

 

São Paulo, ____ de ______________ de 2010 

__________________________________________ 

Assinatura do Compositor 


