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REGULAMENTO 
16ª Semana da Música de Ouro Branco 

 
1. Inscrições e seleção 

 
1.1 Para efetuar a inscrições para a 16ª Semana da Música de Ouro Branco, o candidato 

deverá acessar o site www.casademusica.org; no menu Semana da 
Música/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 19 a 28 de 
setembro de 2022; 

1.3 Antes de efetuar a inscrição, leia com atenção o regulamento no site 
www.casademusica.org; no menu Semana da Música/Regulamento; 

1.4 O candidato deve preencher todos os campos além de breve currículo, link aberto 
(no site www.youtube.com.br) de vídeo com sua performance executando obras 
completas ou movimentos 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 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 casademusicaob@gmail.com; 

1.6 A divulgação da LISTA DOS SELECIONADOS será divulgada até o dia 30 de 
setembro, no site www.casademusica.org no menu Semana da 
Música/Selecionados; 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. 
 

2. Confirmação da Matrícula 
 

2.1 A inscrição é gratuita; 
2.2 Para confirmação da matrícula o aluno deve encaminhar um e-mail para 

casademusicaob@gmail.com até o dia 03/10/2022 informando sua presença 
durante o festival; 
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2.3 O candidato que não confirmar a matrícula será automaticamente eliminado e um 
novo candidato será convocado em seu lugar. 
 

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 casademusicaob@gmail.com. 
 

4. Registro de presença, aulas e certificado 
 

4.1 Os alunos deverão permanecer em Ouro Branco até o final das atividades da 16ª 
Semana da Música de Ouro Branco; 

4.2 Só receberá certificado o aluno inscrito que tiver 100% de frequência nas aulas e 
ensaios das orquestras; 

4.3 Os horários de aulas serão enviados para os inscritos; 
4.4 As aulas serão realizadas nos dias 9 a 12 de outubro de 2022 e todos os horários 

serão enviados para os alunos; 
4.5 Casos particulares devem ser tratados diretamente com a Diretoria do festival, 

antes do momento da efetivação da inscrição, pelo e-mail: 
casademusicaob@gmail.com; 

4.6 As declarações extras (para orquestras, escolas, universidades) devem ser 
solicitadas até o dia 07 de outubro de 2022, pelo e-mail 
casademusicaob@gmail.com. As declarações serão entregues juntamente com os 
certificados; 

4.7 O certificado de participação com indicação de carga-horária e qualquer outra 
declaração será digital e enviado por e-mail. 
 

5. Alojamento 
5.1 A Semana da Música não arcará com custos de hospedagem dos alunos. O festival 

buscou parceria com o Hotel Verdes Mares que ofereceu alojamento com café da 
manhã, roupa de cama e banho para os alunos do festival no valor de R$70,00 a 
diária; 

5.2 No ato da inscrição o aluno deve informar se quer alojamento ou não; 
5.3 As reservas do alojamento serão efetuadas pela organização do Festival, porém o 

pagamento será realizado diretamente com o Hotel Verdes Mares, e qualquer 
assunto referente a hospedagem deve ser tratado com o mesmo. A Casa de Música 
não tem nenhuma responsabilidade sobre qualquer situação dentro das 
dependências do hotel, ela foi somente a mediadora da parceria. 
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6. Termos gerais 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção e pela coordenação 
da 16ª Semana da Música de Ouro Branco. 
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