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EDITAL DE INSCRIÇÃO 

Data de realização: 

26/01/2022 a 30/01/2022

Inscrição: 

10/12/2021 a 30/12/2021

Modalidades 

Oficinas instrumentais 
Oficinas de regência 

Oficinas 

Flauta transversal- José Ananias (OSESP) 
Clarinete - Otinilo Pacheco (OSMSP) 
Saxofone - Rafael Migliani (Conservatório de Tatuí) 
Trompa - Nikolay Genov (OSESP) 
Trompete - Pedro Mota (UFMG)
Trombone - João Paulo Moreira (Orquestra Experimental de Repertório)
Tuba/Eufônio - Luis Serralheiro (OSMSP)
Percussão - Thiago Lamattina (OSMSP) 
Regência - Darrell Brown – EUA - Bradley University, Illinois (EUA)
Regência - Rafael Sanz Espert - Banda Sinfônica Municipal de Madrid (Espanha) 

Limite de idade:

Oficinas instrumentais: 16 a 35 anos
Oficinas de regência: acima de 18 anos 
 

1. INSCRIÇÕES

1.1 Para efetuar a inscrição para o FESTIVAL CORETO, o aluno deverá acessar o site 
www.festivalcoreto.com.br, onde terá todas as orientações de como proceder para efetu-
ar a inscrição, bem como as informações necessárias para o preenchimento da inscrição 
e as vagas disponíveis;
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1.2. Por ser realizado em modalidade online, o FESTIVAL CORETO permite a escolha e 
participação de apenas uma oficina instrumental, sendo que cada oficina  será composta 
por mínimo um encontro, com cronogramas constantes no site do Festival. 

1.3 As inscrições do FESTIVAL CORETO iniciarão no dia 10 de dezembro de 2021, às 
9h00 (hora de Brasília) e encerrarão dia 30 de dezembro de 2021 às 12h00 (hora de 
Brasília);

1.4 Havendo vagas remanescentes para alguma oficina, o FESTIVAL CORETO abrirá 
novas inscrições a partir do dia 3 de janeiro de 2022.

 

2. CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA

2.1 Participantes inscritos receberão uma notificação confirmando a matrícula no e-mail 
cadastrado. 

3. REGRAS PARA EFETUAR A MATRÍCULA

3.1 Se o nome do candidato estiver na LISTA DE CONFIRMADOS PARA MATRÍCULA 
publicada no site oficial do FESTIVAL CORETO, o mesmo deverá seguir e observar as 
instruções e prazos estabelecidos para efetuar a mesma, confirmando sua matrícula entre 
os dias 13/01/2022 e 20/01/2022. 

3.2.Todas as instruções para o procedimento da MATRÍCULA estarão disponíveis a partir 
do dia 13 de janeiro de 2022, no site oficial do FESTIVAL CORETO;

3.3. Somente serão aceitas as matrículas mediante aceitação e concordância com todos 
os termos do Regulamento de Matrícula, que estará disponível no próprio sistema de 
matrículas quando da efetivação da mesma, valendo como contrato de adesão;

4. PARTICIPAÇÃO E FREQUÊNCIA

4.1 Participantes deverão atender às classes a que foi selecionado, conforme crono-
grama informado na área de inscrições, no website do FESTIVAL CORETO.

4.2 Participantes deverão estar presentes em todas as atividades pedagógicas e artísticas 
para as quais o FESTIVAL CORETO determinou sua presença. 

4.3 Cumprindo os critérios de frequência, desempenho e conduta, o participante terá di-
reito ao Certificado Digital de Participação com detalhes das classes, professores e carga 
horária. O Certificado será gerado automaticamente no sistema acadêmico do Festival 
Coreto, em formato digital. 
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5. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

5.1 O participante deverá comparecer a todos as oficinas  classes agendadas pelo FES-
TIVAL CORETO, a ser realizadas em formato online

5.2 É de responsabilidade dos participantes obterem seus próprios instrumentos, acessóri-
os e local apropriado para apresentação via internet. Sugerimos também preparar um 
local de acústica e ambiente próprio para uma masterclass online, sem conflitos sonoros 
externos e assim garantir a melhor representação de seu trabalho e maior absorção dos 
ensinamentos providos.

5.3 O participante deverá estudar sua obra previamente, e vir preparado para as classes 
que contam com sua presença e participação;

5.4 Professores poderão ser excluídos ou adicionados sem prévio aviso, bem como, 
poderão ser autorizados a se afastar temporariamente de suas atividades pedagógicas, 
a critério do FESTIVAL CORETO;

5.5 O FESTIVAL CORETO não se responsabiliza pelas consequências advindas de quais-
quer mudanças.

 

6. USO DE FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÕES

6.1 A participação no FESTIVAL CORETO implica na cessão gratuita à organização do 
festival, de todos os seus direitos de voz, som e imagem, que poderão ser captados pelo 
FESTIVAL CORETO ou por terceiros em nome dele, para inclusão dos mesmos em qualquer 
tipo de suporte material hoje ou no futuro existentes, podendo o FESTIVAL CORETO deles 
dispor, bem como de seus extratos, trechos ou partes, dando lhe qualquer utilização (não 
remunerada), exemplificativamente, adaptá-la para fins de produção de obras audio-
visuais, para exibição através de projeção em tela em casas de frequência coletiva ou 
em locais públicos, com ou sem ingresso pago, transmiti-la via rádio e/ou televisão de 
qualquer espécie (televisão aberta ou televisão por assinatura, através de todas as formas 
de transporte de sinal existentes, exemplificativamente UHF, VHF, cabo, MMDS e satélite), 
adaptá-la para qualquer formato, veicular propaganda, bem como fixá-la em qualquer 
tipo de suporte material, tais como películas cinematográficas de qualquer bitola, CD, CD 
ROM CD-I (compact-disc interativo), home vídeo, DAT (digital audio tape), DVD (digital 
vídeo disc) e suportes de computação gráfica em geral, armazená-la em banco de dados, 
disseminá-la através da Internet, via celular, inclusive para downloads, wap, sms ceder os 
direitos autorais sobre a obra produzida a terceiros, para qualquer espécie de utilização 
(não remunerada), utilizar trechos ou extratos das mesmas.

6.2 O participante, desde já, autoriza a utilização de seu nome, apresentações artísticas, 
imagens e voz, bem como cede a título gratuito os direitos patrimoniais de autor sobre 
as obras enviadas, aula, apresentações, concertos, enfim, em todo o material produzido 
durante o evento, permitindo a utilização destas, sem qualquer limitação de tempo, ex-
emplificativamente, mas não se limitando em fotos, cartazes, filmes, spots, em qualquer 
meio de comunicação utilizado pela organização do FESTIVAL CORETO para suas cam-
panhas de Marketing, incluindo, mas não se limitando a mídia televisiva, jornais, revistas, 



p.4

outdoors e/ou meio de transmissão digital (internet, Youtube entre outros), com ou sem 
provedor, inclusive, ceder esses direitos a terceiros.

7. TERMOS GERAIS

7.1 Participantes que durante a realização do FESTIVAL CORETO tiverem sua matrícula 
cancelada devido ao não-cumprimento das regras estabelecidas aqui não terão direito a 
receber seu Certificado de Participação e desde então não poderão mais participar das 
oficinas e qualquer atividade oficial do FESTIVAL CORETO na condição de participante.

7.2 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção e pela Comissão 
Organizadora do FESTIVAL CORETO.


