I ENCONTRO DE CORAIS DO CEULP/ULBRA
I – Da Realização
1. O Centro Universitário Luterano de Palmas – CEULP/ULBRA, com o apoio da Fundação
Cultural de Palmas - FCP, promoverá o 1° Encontro de Corais CEULP/ULBRA no Auditório
Central da instituição, de caráter não competitivo e não classificatório, nos dias 12 e 13 de Junho
de 2018, às 19h.
II - Dos Objetivos
2. O Encontro de Corais tem como objetivos:
 Intercâmbio entre os coros participantes, com o fim de estimular, desenvolver e
aprimorar a prática do canto coral na Cidade de Palmas e região;
 Conscientizar a comunidade sobre a importância cultural, social, educativa da atividade
do canto coral;
 Incentivar a criação de um mercado de trabalho para regentes, professores de canto e
música;
 Difundir o trabalho dos corais.
III – Das Participações
3. Poderão participar corais infanto-juvenis, adultos e da terceira idade. Nas apresentações, menores
de idade deverão portar autorização do pai, mãe ou responsável legal.
4. Será permitido a participação de até 2 coros por regente. Cada coro poderá participar com
número limitado de 60 coralistas:
 Coro adulto e terceira idade: 60 integrantes
 Infantil/Juvenil: 50 integrantes
5. Será permitido somente 1 categoria de coro por instituição religiosa ou não.
6. O repertório deverá ser de obras musicais com arranjos para formação coral e/ou de obras
escritas para coro.
7. Será permitido o uso dos mais diversos instrumentos ou orquestra para acompanhamento do
coral. Cada Coral deverá arcar com o transporte dos seus instrumentos assim como se
responsabilizar por eles. NÃO SERÁ PERMITIDO EM HIPÓTESE ALGUMA O USO DE
PLAYBACK EM CD, PEN DRIVE, TECLADOS COM DISQUETE, OU QUALQUER
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO MESMO SENDO DE TECLADO.
Disponibilizaremos um PIANO DIGITAL YAMAHA P35 E UM TECLADO YAMAHA PSR540, que ficarão à disposição dos instrumentistas acompanhadores.
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8. Cada coral se responsabilizará por seu transporte, alimentação e hospedagem.
9. Será oferecido um pequeno lanche para os corais participantes, entre 18h e 19h, nas salas de
apoio reservadas para o Encontro de Corais (as salas de apoio serão para uso exclusivo dos
coralistas, sendo vedado o trânsito e permanência de pessoas que não estejam na lista de
coralistas fornecidas pelos regentes; as salas de apoio serão utilizadas para aquecimento vocal).
10. A programação será dividida com no máximo 6 coros por noite.
11. Todos os corais deverão ceder sua imagem/nome para divulgação em rádio, jornais, TV,
internet e todo material de divulgação do evento.
IV – Das Inscrições
12. As inscrições serão realizadas de 21/05/2018 a 02/06/2018;
13. Para se inscrever, o grupo deverá enviar:
 Ficha de Inscrição devidamente preenchida;
 Preferência por data disponível para apresentação;
 Breve histórico do coro e do regente (máximo de 10 linhas de cada);
 Uma foto original e atual em alta resolução do grupo para divulgação;
 Link de vídeo no Youtube ou Facebook;
 Partituras dos arranjos a serem apresentados no formato PDF.
IMPORTANTE: TODO MATERIAL DEVERÁ SER ENVIADO EM UM SÓ EMAIL,
POIS NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES INCOMPLETAS.
14. As inscrições, deverão ser enviadas para o e-mail pastoral@ceulp.edu.br;
15. As fichas de inscrições que não estiverem devidamente preenchidas, não serão aceitas.
16. Não será permitida a troca de repertório ou qualquer tipo de alteração no mesmo.
17. A inscrição do coral implicará na aceitação integral do presente regulamento.
18. Cada grupo inscrito terá no máximo 15 (quinze) minutos de apresentação, incluindo a
entrada, montagem e desmontagem e saída do palco e com o máximo de 4 peças por coro.
19. Não haverá tolerância quanto ao tempo e não será permitido nenhum número extra, mesmo a
pedido da plateia.
20. Será permitido apenas 1 música por grupo com solistas, que deverá vir devidamente inscrito
na programação. O OBJETIVO É MOSTRAR O TRABALHO DE CANTO CORAL E NÃO
DE SOLISTAS!
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21. Os coros serão avaliados por uma comissão formada por membros da ULBRA e FCP e por
uma comissão de coralistas do Coral CEULP/ULBRA, mediante material enviado por cada
grupo.
V – Dos Ensaios e Apresentação
23. Cada grupo terá direito a apenas um horário de ensaio com duração de 10 minutos, no dia da
apresentação. Os ensaios deverão seguir a ordem, conforme cronograma e ordem de
apresentação.
24. O coral que não se apresentar no horário estipulado para o ensaio perderá a vez, ficando a
critério da Comissão Organizadora, de acordo com a disponibilidade do palco, a passagem de
som em outro horário disponível.
25. Durante as apresentações, os corais participantes terão lugar reservado ao fundo do Auditório
Central, para que possam apreciar as apresentações dos demais corais.
26. Casos omissos a este regulamento serão resolvidos diretamente pela Comissão Organizadora
do Evento.

CONTATOS - COMISSÃO ORGANIZADORA
Capelão Renato Luiz Hannisch
(63) 99223-2122 / 3219-8051
pastoral@ceulp.edu.br
Maestrina Renate Stephanes Soboll
(63) 98102-0428
r.stephanes@gmail.com
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