REGULAMENTO
1. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para o processo seletivo terão início no dia 3 de outubro de 2020 e serão
encerradas no dia 18 de outubro de 2020, e deverão ser feitas através do preenchimento
do formulário eletrônico disponível no link abaixo.
As inscrições serão gratuitas e terão vagas limitadas.
Não serão aceitas inscrições fora do prazo determinado.
No ato da inscrição o aluno deverá, obrigatoriamente, fazer constar a opção para
“ouvinte” ou “ativo”.
Serão oferecidas vagas a serem preenchidas dos seguintes naipes e professores:
SOPRANO
MEZZO-SOPRANO
CONTRALTO
TENOR
BARÍTONO
BAIXO
2 DO PROCESSO SELETIVO
1 - O professor convidado será o responsável pela seleção dos alunos participantes do
seu respectivo master classe.
2 – Os master classes se destinam à estudantes de canto e cantores líricos, sendo 75%
das vagas destinadas a negros e indígenas, haja vista a meta clara do Festival Ubuntu
Vocalis em oferecer a oportunidade à esses alunos de acessar eventos dessa natureza,
sendo coerente com o principio da diversidade étnica, que está presente nas diretrizes
de programação das instituições artísticas de reconhecimento mundial, contribuindo para
a aproximação dos artistas líricos negros brasileiros, com as instituições nacionais e
internacionais de formação e profissionalização de cantores líricos.
3 – Não há limite de idade.
4 - O repertório para a seleção deve obrigatoriamente ser uma aria de ópera ou canção
de concerto, de livre escolha com acompanhamento
5 - A banca examinadora terá a prerrogativa de ouvir apenas trechos da música
escolhida ou interromper a avaliação se julgar suficiente o que já tiver ouvido.
3 DO RESULTADO
O resultado da seleção para os 4 alunos ativos será divulgado no site do Festival até a
data de 23 de outubro de 2020, e os candidatos aprovados serão comunicados via email
até o dia 24 de outubro de 2020.
A decisão da Banca Examinadora é soberana e irrecorrível.
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4 DA REALIZAÇÃO DOS MASTER CLASSES
O FESTIVAL UBUNTU VOCALIS será totalmente por transmissão online, através da
plataforma ZOOM do CIDDIC - UNICAMP, parceira do Festival.
Os master classes terão a duração de 02 horas cada um e acontecerão nos horários
constantes na programação em anexo.
A participação de alunos ativos em cada master classe é limitada a 4 (quatro)
cantores/alunos, podendo os demais participar por meio do chat com perguntas.
*** Todos os alunos inscritos nos master classes, estarão automaticamente, inscritos nas
duas oficinas de expressão corporal denominada “Seu corpo na cena”, que ocorrerão
nos dias 27 e 29/10, das 10 às 12h, com o Professor Felipe Venâncio.
5 RECOMENDAÇÕES AO PARTICIPANTE:
1. É responsabilidade do participante providenciar a conexão de internet e
dispositivo de transmissão de imagem e de som, para sua própria participação
nos master classes, rodas e mesas.
2. É recomendável ao participante utilizar acompanhamento de piano, seja ao vivo
ou gravado, evitando a utilização de acompanhamento orquestral, uma vez que
esse último pode apresentar muitas distorções no áudio (andamento, frequência e
tempo), e dificultar a apreciação e orientação adequadas do professor.
6 DOS CERTIFICADOS
O Festival Ubuntu Vocalis somente emitirá certificação para os alunos das master
classes de canto, professores das master classes de canto, convidados das mesas,
rodas de conversa e conferencistas.
.
7 DISPOSIÇÕES GERAIS (deve constar na ficha de inscrição)
O FESTIVAL UBUNTU VOCALIS reserva-se ao direito de utilizar imagem e som de
alunos e professores.
Ao ingressar como participante do festival, o (a) aluno estará automaticamente
autorizando-o em pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável, irretratável e
gratuito, a utilizar sua imagem, nome, som de voz e demais características físicas para
toda e qualquer forma de divulgação do projeto.
A autorização de uso de imagem do (a) PARTICIPANTE é gratuita e livre de qualquer
ônus ou encargo da imagem, nome, som de voz e demais características físicas do (a)
PARTICIPANTE em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não, digitalizados ou não, bem
como em cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer tipo de mídia
e/ou peças promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors,
mala-direta e na Internet, para ampla e irrestrita divulgação do FESTIVAL UBUNTU
VOCALIS na presente edição e posteriores.
8 RESUMO DAS DATAS
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Inscrições: de 03/10/2020 a 18/10/2020
Processo seletivo: 19 a 23/10/2020
Resultado: 24/10/2020
Data do Festival: 26 a 30 de outubro de 2020
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