
 

 
II Encontro de Violões – USP/Bauru 2011 

 
REGULAMENTO 
 
1 - PARTICIPANTES 
1.1 - Poderão participar do encontro instrumentistas (violão e viola caipira). 
1.2 – Não poderá exceder o número de 10 apresentações, sendo no máximo 05 apresentações 
de solistas. 
1.3 – O critério para a seleção será a ordem de inscrição. 
1.4 – Casos serão avaliados pela Comissão Organizadora. 
 
2 – OBJETIVOS DO EVENTO 
O II Encontro de Violões da USP/Bauru é uma promoção da Coordenadoria do Campus da USP 
de Bauru sendo organizada pela Seção de Eventos Culturais, que ocorrerá no dia 26 de agosto 
de 2011 com início às 19h no Teatro da Faculdade de Odontologia de Bauru. 
O Evento tem por objetivo divulgar e promover esta arte, constituindo também um bom 
momento de convívio, estímulo, partilha de valores e aproximação de pessoas vindas de 
diferentes cidades da região e que têm em comum a paixão pela Música. Além disso, a 
iniciativa pretende estimular a participação de Violonistas de Bauru e Região, proporcionando 
também bons momentos culturais à população. 
Neste evento gostaríamos de promover também oficinas com renomados palestrantes, o que 
enriqueceria nosso Encontro (Segue Currículos em anexo). 
 
3 – ESTILOS 
3.1 - Erudito e popular 
 
4 - COMPOSIÇÃO DOS PARTICIPANTES 
4.1 – A composição dos participantes poderá ser de solista a orquestra. 
 
5 - TEMPO DE DURAÇÃO 
5.1 – Cada participante poderá inscrever no máximo 3 (três) músicas, desde que o tempo 
total não ultrapasse 15 minutos de apresentação, com exceção de solistas. 
5.2 – – Cada participante solista poderá inscrever no máximo 2 (duas) músicas ,desde que o 
tempo total não ultrapasse 10 minutos de apresentação. 
5.3 - Dependendo da quantidade de participantes inscritos no Encontro, poderão ser 
realizados ajustes no tempo de duração das apresentações. 
 
6 - LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
6.1 - A inscrição é gratuita e estará aberta de 10/08/2011 a 18/08/2011. 
6.2 – A ficha de inscrição poderá ser encontrada no site www.ccb.usp.br e também poderá ser 
solicitada via e-mail centrocultural@ccb.usp.br e, depois de preenchida, encaminhada ao 
mesmo e-mail ou pelo fax: (14) 3235-8339. 



 
7 - REALIZAÇÃO DO EVENTO 
7.1 - O local da apresentação será no Teatro da FOB (Faculdade de Odontologia de Bauru) Al. 
Dr. Otávio Pinheiro Brisola nº. 9-75 Bauru/SP, no dia 26 de agosto de 2011. 
 
8 - ROTEIRO DO EVENTO 
 
Dia 26/08/2011 

14 às 15h30 – Oficina sobre a Arte de Construir Violões com o Luthier de Violões Lucio 

Jacob (Viçosa – MG). 

16 às17h30 – Oficina com o Prof. Dr. Orlando Fraga da Universidade Estadual do Paraná 

(Curitiba). 

19hs – Encontro de Violões – Teatro Universitário FOB - USP 

O Evento contará com 10 apresentações que seguirão o Regulamento do Encontro elaborado 

pela Comissão Organizadora. 

 
Dia 27/08/2011 

Horário a definir - Existe a possibilidade de ser oferecido uma Oficina MasterClass para os 

inscritos no evento. 

 
9 - ORDEM DAS APRESENTAÇÕES DE PALCO 
9.1 - A seqüência das apresentações do encontro ficará a critério da Comissão Organizadora e 
será comunicada aos participantes através de e-mail. 
9.2 - O participante que não comparecer no horário determinado não se apresentará. 
 
10 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 – As despesas previstas com o transporte, alimentação e hospedagem ficarão a cargo de 
cada participante. 
10.2 – Cada participante deverá trazer o seu próprio instrumento (A Comissão disponibilizará 
04 microfones condensadores, 01 caixa de retorno, 08 estantes de partitura e 02 suportes de 
pé). 
10.3 – Cada participante receberá um certificado de participação no evento. 
10.4 – Quaisquer dúvidas deverão ser esclarecidas pelo telefone (14) 3235-8394 com 
Humberto ou pelo e-mail: centrocultural@ccb.usp.br 
10.5 – A Comissão Organizadora será composta pelo Regente da Orquestra de Violões da 
USP/Bauru, pelo Chefe da Seção de Eventos Culturais e pela Assistente Técnico de Direção, 
ambos da Coordenadoria do Campus USP Bauru. 
 
 
 


