
REGULAMENTO 

Violino no Choro: Fomento e Difusão da Música Genuinamente Brasileira 

Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc 

 

1. DA FINALIDADE 

1.1 – O Violino no Choro 2021 tem por finalidade fomentar e difundir o conhecimento               
intrínseco na música genuinamente brasileira, no que diz respeito à história, à apreciação, à              
teoria e à prática musical, dos ritmos e gêneros exclusivamente brasileiros, apoiando e             
incentivando pessoas que se dedicam ao estudo da música: instrumentistas, cantores,           
compositores, educadores, estudantes e profissionais da música de outras áreas; 

1.2 – A realização da segunda edição da Oficina De Violino Também Dá, voltada para todos                
os instrumentos, ocorrerá nos dias 17, 18, 19 e 20 de fevereiro de 2021, das 9h30min às                 
11h30min e das 13h30min às 16h30min, por meio da plataforma Zoom;  

1.3 – Os Masterclasses “Alma Brasileira”, voltados exclusivamente aos instrumentos de           
cordas friccionadas (violino, viola e violoncelo), ocorrerão em horários combinados entre o            
aluno e o professor, durante o período de realização da oficina; 

1.4 – Nesta realização, haverá preferência de vagas para alunos de orquestras jovens e/ou              
projetos sociais de música da cidade de Novo Hamburgo-RS; 

1.5 – Todas as atividades previstas neste projeto serão ofertadas de forma gratuita. 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 – As inscrições para a oficina e para os masterclasses iniciarão dia 02 de março e se                  
encerrarão no dia 14 de março de 2021; 

2.2 – Por serem atividades virtuais, poderão se inscrever alunos acima de 12 anos de todas                
as cidades do Brasil ou países de Língua Portuguesa; 

2.3 - As inscrições para a oficina poderão ser feitas de forma coletiva, pela coordenação de                
orquestra ou projeto social de música, representando seus instrumentistas, ou de forma            
individual; 

2.4 - As inscrições para os masterclasses somente poderão ser feitas de forma individual;  

2.5 – Para as inscrições nos masterclasses, será necessário o envio de um vídeo do aluno                
reproduzindo em seu instrumento, (violino, viola ou violoncelo), um dos temas musicais            
encontrados em www.violinonochoro.com.br/partituras; 

2.6 – O aluno que se inscrever no masterclass Alma Brasileira será automaticamente             
inscrito na oficina De Violino Também Dá; 

http://www.violinonochoro.com.br/partitura


2.7 – Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o site            
www.violinonochoro.com.br/inscricoes , ler o regulamento e fazer sua inscrição on-line; 

2.8 – Em caso de haver vagas remanescentes, as inscrições podem ser abertas para as               
cidades próximas; 

 

3. OFICINA E MASTERCLASSES 

3.1 – O aluno que efetivar sua inscrição deverá ter conhecimento técnico do seu              
instrumento (mínimo um ano/todos os instrumentos) e de leitura musical; 

3.2 – O aluno deve comparecer às aulas (oficina e masterclasses) de posse do seu               
instrumento e do material didático disponibilizado no site. 

 

4. CERTIFICADOS 

4.1 – A oficina terá a carga horária de 20 horas; 

4.2 – O aluno deverá ter frequência mínima de 75% na oficina para obter o certificado; 

4.3 – Para todas as atividades e diariamente haverá lista de presença para comprovação de               
frequência e posterior emissão de certificado; 

4.4 – Os certificados estarão disponíveis no site www.violinonochoro.com.br/certificados         
para download e impressão, entre o dia 29 de fevereiro e 30 de abril de 2021                
(segunda-feira); 

4.5 – O certificado ficará disponível até o dia 30 de maio de 2021 no site                
www.violinonochoro.com.br/certificados para download e impressão. Após este prazo,        
poderá ser solicitado para a coordenação do projeto pelo e mail           
violinonochoro@yahoo.com.br;  

 

5. USO DE FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÕES 

5.1 – A participação no projeto Violino No Choro implica na cessão gratuita, à organização               
do projeto, de todos os seus direitos de voz, som e imagem, que poderão ser captados pelo                 
mesmo ou por terceiros em nome dele, para inclusão dos mesmos em qualquer tipo de               
suporte material, hoje ou no futuro existentes, podendo o projeto livremente 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 audiovisuais,          
para exibição através de projeção em tela, com ou sem ingresso pago, transmiti-la via rádio               
e/ou televisão de qualquer espécie (televisão aberta ou televisão por assinatura,por meio 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            

http://www.violinonochoro.com.br/
mailto:violinonochoro@yahoo.com.br


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 áudio tape),            
DVD (digital vídeo disc) e suportes de computação gráfica em geral, armazená-la em banco              
de dados, disseminá-la por meio da Internet, via celular, inclusive para downloads, 3AP,             
SMS, ceder os direitos autorais sobre a obra produzida a terceiros, para qualquer espécie              
de utilização (não remunerada), utilizar trechos ou extratos das mesmas; 

5.2 – O participante, desde já, autoriza a utilização de seu nome, apresentações artísticas,              
imagens e voz, permitindo a utilização destas, sem qualquer limitação de tempo,            
exemplificativamente, mas não se limitando em fotos, cartazes, filmes, spots, em qualquer            
meio de comunicação utilizado pela organização do projeto O Violino No Choro para suas              
campanhas de marketing, incluindo, mas não se limitando à mídia televisiva, jornais,            
revistas, outdoors e/ou meio de transmissão digital, com ou sem provedor, inclusive, ceder             
esses direitos a terceiros; 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 – Os casos provenientes de situações não previstas neste regulamento serão            
analisados e receberão parecer decisivo pela coordenação do Projeto Violino No Choro            
2021; 

6.2 – Para outras informações entre em contato com a organização do projeto Violino no               
Choro: 

 

Cel.: (54) 991105107 / violinonochoro@yahoo.com.br 

 

Coordenação Violino No Choro, 04 de fevereiro de 2021 
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