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FICHA DE INSCRIÇÃO 

MODALIDADE: (    ) CANTO (    ) CORAL (   ) BANDA (   ) INSTRUMENTAL/Nome do Instrumento:____________  

Nome(s) do(s) Integrante(s):  

Nome:_____________________________ N. Identidade (CPF) :_____________ Data nascimento:____/____/____  

Nome:_____________________________ N. Identidade (CPF) :_____________ Data nascimento:____/____/____  

Nome:_____________________________ N. Identidade (CPF) :_____________ Data nascimento:____/____/____  

Nome:_____________________________ N. Identidade (CPF) :_____________ Data nascimento:____/____/____  

Nome:_____________________________ N. Identidade (CPF) :_____________ Data nascimento:____/____/____  

Título da música:_______________________________________________ Tempo de duração: _______minutos 

Gênero Musical: __________________Instrumentos Utilizados:_________________________________________  

Autor(es) da música:_____________________________________________________________________________  

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE (  ) OU INDIVIDUAL (  ):  

*Nome: ________________________________________________________________________________________  

Endereço: ______________________________________Município:_______________________; CEP:__________ 

Telefones: (    )______________/(   )__________________e-mail: _________________________________________ 

REGULAMENTO: 
 Dos participantes: Todas as pessoas poderão participar independente de idade, observando-se que menores de 

idade devem estar responsabilizados e acompanhados pelos pais ou parentes maiores de idade. Das inscrições: As 

inscrições são gratuitas estando abertas por e-mail a partir desta data até o dia 31/03-2017. A inscrição deverá ser feita 

preferencialmente pela internet enviando os dados da ficha de Inscrição para o endereço: ufsmempauta@gmail.com 

ou pessoalmente com a comissão organizadora no Campus da UFSM de Frederico Westphalen no dia 06/03-2017. Os 

trabalhos exclusivos e apresentações poderão ser individuais ou em grupo, porém a organização do concurso 

não se responsabiliza pela divisão do prêmio entre os integrantes do grupo. Autorização: O(s) participante(s) ao 

efetivar a inscrição autoriza, automaticamente, a coordenação do evento (Projeto de Extensão 44731/UFSM) a utilizar, 

publicar e reproduzir os conteúdos (imagem, som, vídeo) dos autores e interpretes da música. Das músicas: As 

músicas exclusivas não poderão conter versos, dados ou informações que causem discriminação, preconceitos, ofensa 

à liberdade de crença, causar danos materiais ou danos morais a terceiros e nem que possam incitar ou constituir 

crimes. Da premiação: Mais de mil reais em prêmios, sendo premiados os três melhores trabalhos (apresentações) 

independentes das modalidades. Etapas: Primeira etapa: 07/04-2017; Segunda Etapa: 05/05-2017; Final: 27/05/2017. 

Dos julgamentos dos trabalhos: Haverá uma Comissão Julgadora para avaliar as músicas nas apresentações e toda 

e qualquer assertiva ou divergência será decidida pela Comissão Julgadora e homologada pela coordenação 

organizadora. Os locais e horários das apresentações serão divulgados na página da UFSM-Campus de 

Frederico, pela mídia local e informado aos inscritos por e-mail. Haverá espaço para apresentação de Escolas de 

Música e Grupos Musicais no Campus da UFSM de Frederico Westphalen a partir de 06/03-2017, dando-se inicio às 

inscrições em loco e sedimentar o evento.  

*Assinatura do Responsável: _____________________________________________Data:________________2017  

*Pela assinatura acima, atesto a concordância total com o Regulamento do evento “UFSM em PAUTA”. 

 

 


