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Apresentação  
  
Será realizado pela Escola de Música da UFRJ, em 2018, o V Concurso 
Nacional de Composição Escola de Música da UFRJ, visando selecionar 
três obras sinfônicas para execução durante o XXIX Panorama da Música 
Brasileira Atual a ser realizado na Escola de Música da UFRJ no período 
de 05 a 09 de novembro de 2018. Esta edição homenageia o compositor José 
Siqueira (1907 – 1985). 
  
Regulamento  
  

Art. 1º. O Concurso será aberto a compositores brasileiros, natos ou 
naturalizados, visando incentivar a produção de obras para orquestra 
sinfônica. 

Parágrafo único – É vedada aos servidores da Escola de Música da 
UFRJ a inscrição neste Concurso. 

 
Art. 2º. O concurso terá categoria única: obras para a Orquestra Sinfônica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (OSUFRJ). 

Parágrafo único - A formação instrumental consiste de: 1 flautim, 2 
flautas, 2 oboés, 1 corne inglês, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 3 
trompetes, 3 trombones (sendo um baixo), 1 tuba, tímpano, 3 
percussionistas e cordas (primeiros e segundos violinos, violas, 
violoncelos e contrabaixos); 

  
Art. 3º. O concurso será coordenado por uma comissão de professores da 
Escola de Música nomeada pelo Departamento de Composição, doravante 
chamada de Comissão Organizadora, que avaliará se as inscrições atendem 
às normas deste edital e cuidará do material a ser encaminhado à Comissão 
Julgadora, a qual será definida e coordenada pela Comissão Organizadora.  



  
Art. 4º. Todo o material de inscrição deve ser remetido em um único volume, 
contendo os seguintes itens:  
 

a) Cópia editorada da partitura em formato A3, identificada 
unicamente pelo título da obra e o pseudônimo do compositor;  

b) CD ou pendrive, contendo a partitura em PDF e o arquivo mp3 
correspondente, ambos identificados unicamente pelo título da 
obra e o pseudônimo do compositor; 

c) Envelope identificado na parte externa pelo título da obra e o 
pseudônimo do compositor, contendo a ficha de inscrição 
preenchida e cópias da Carteira de Identidade e do CPF, além 
de breve curriculum vitae (até no máximo 500 palavras).  

 
O volume deve ser remetido via SEDEX para o seguinte endereço: 

 
V Concurso Nacional de Composição Escola de Música da UFRJ 
Escola de Música da UFRJ – Prédio III – Sala da Direção 
Edifício Ventura Corporate Towers 
Avenida República do Chile, 330 
21º andar, Torre Leste 
CEP 20031-170  
 

Art. 5º. As obras concorrentes deverão atender às seguintes exigências: 
  
I – Ser inéditas (não serão aceitas orquestrações, arranjos, transcrições ou 
adaptações de obras previamente apresentadas em outros meios e formações 
vocais/instrumentais);  
II – Ter entre 7 (sete) e 10 (dez) minutos de duração.  
III – Ter viabilidade de execução em, no máximo, quatro ensaios. 
 

§ 1º. Os compositores das obras selecionadas deverão se 
responsabilizar pelo fornecimento de todo o material de execução das 
mesmas (incluindo partes individuais), até o dia 13 de agosto de 2018.  
§ 2º. O material deverá ser editorado e montado para leitura 
(encadernado, colado, etc.)  
§ 3º. A Comissão Organizadora poderá vetar material que não esteja 
em condições de leitura e apresentação. 
§ 4º. As obras que não atenderem ao especificado nos incisos e 
parágrafos acima serão desclassificadas. 
 

  
Art. 6º. O período de inscrição de obras no V Concurso Nacional de 



Composição Escola de Música da UFRJ será de 05 de março a 28 de maio 
de 2018 (valendo a data de postagem registrada no material remetido). A 
Comissão Julgadora divulgará o resultado no dia 09 de julho de 2018. 
  
Art. 7º. A Comissão Julgadora será composta por cinco membros, 
convidados pela Comissão Organizadora.  

§ 1º – Os membros da Comissão Julgadora não terão acesso aos nomes 
dos compositores concorrentes e nem terão seus próprios nomes 
revelados até o dia da publicação do resultado do Concurso.  
§ 2º – As notas (de 0,0 a 10,0) de cada membro da Comissão Julgadora 
serão registradas em formulários devidamente assinados pelos 
mesmos e encaminhados em envelopes lacrados à Comissão 
Organizadora. 
§ 3º – A Comissão Organizadora descartará as notas máxima e mínima 
atribuídas pelos membros da Comissão Julgadora a cada obra e 
efetuará a média aritmética das notas restantes para conhecer a ordem 
de classificação das obras selecionadas. 
§ 4º – Os critérios de seleção levarão em consideração: 
 

 Qualidade artística; 
 Qualidade técnica do material apresentado; 
 Viabilidade de preparação da obra em quatro ensaios. 

 
Art. 8º. A premiação consistirá na execução, gravação (documental) da obra 
e emissão de um certificado.  

§ 1º – A Comissão Organizadora poderá selecionar até três obras, 
respeitando a ordem classificatória das notas atribuídas pela Comissão 
Julgadora. 
§ 2º – A Escola de Música da UFRJ terá o direito de utilizar as 
gravações das obras selecionadas para exclusiva divulgação do 
Concurso e os autores das obras não poderão fazer uso comercial das 
mesmas. 

  
Art. 9º. As decisões da Comissão Organizadora são irrecorríveis. 
 
Art. 10º. Todos os casos omissos referentes ao Concurso serão resolvidos, 
exclusivamente, pela Comissão Organizadora.  
 

Parágrafo único – Informações gerais podem ser obtidas através do 
email: concem@musica.ufrj.br. 
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Ficha de Inscrição 
  
  
Nome completo  
 
Pseudônimo  
 
Endereço / Telefone / E-mail 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
Título da obra:  
  
Duração:  
 
 

Li e concordo com os termos do Regulamento do Concurso.   
  
Assinatura  
 
___________________________________________________________  
  


