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Preâmbulo 
 

O Concurso de Composição Minerva, aberto exclusivamente aos alunos de 
graduação da Escola de Música da UFRJ (EM-UFRJ), visa incentivar a produção de 
obras para os corpos estáveis da EM-UFRJ, nas modalidades “orquestra de sopros”, 
“coro misto a cappella” e “orquestra sinfônica”, os quais se alternam a cada edição.  
 

Regulamento 
 

Art. 1º. O II Concurso de Composição Minerva, edição 2019, visa incentivar a 
produção de obras para o Brasil Ensemble - UFRJ e Sacra Vox . Em sua segunda edição, 
o Concurso terá como homenageado o compositor Ricardo Tacuchian. 
 

Art. 2º. O concurso será coordenado por uma comissão de dois professores, um 
do Departamento de Composição e outro do Departamento de Música de Conjunto, 
indicados pelas Chefias do Departamento, que avaliarão se as inscrições atendem às 
normas deste regulamento e cuidarão do material a ser encaminhado à Comissão 
Julgadora, de que trata o art. 6º. 
 

Art. 3º. As inscrições serão realizadas online do dia 01 de março ao dia 31 de 
maio de 2019. O aluno concorrente deverá apresentar, no ato da inscrição:  

 
I. Formulário devidamente preenchido, disponível online na página do 

Departamento de Composição  http://musica.ufrj.br/index.php ; 
II. Arquivo em formato PDF (tamanho A4) da partitura editorada da obra 

concorrente, enviado para o e-mail concursominerva@musica.ufrj.br; 
 

§ 1º. Os alunos só poderão inscrever-se no concurso se estiverem com a matrícula 
ativa na Escola de Música da UFRJ. 

 
§ 2º. Cada concorrente só poderá inscrever uma única obra no presente concurso. 
 
§ 3º. Alunos premiados em duas edições deste Concurso não poderão se 

candidatar em novas edições. 
 

Art. 4º. As obras concorrentes deverão atender às seguintes exigências: 
 



I. Deverão ser inéditas; 
II. Deverão ter duração entre 5 (cinco) e 8 (oito) minutos; 

III. Deverão ser compostas para coro misto a cappella (SATB). 
IV. Não serão aceitas obras que incluam instrumentos, bem como obras que 

utilizem recursos eletroacústicos. 
V. Deverão utilizar apenas um dos textos escolhidos pelo compositor 

homenageado e que estão incluídos no anexo deste edital (Maria, de 
Machado de Assis ou Ouvir Estrelas, de Olavo Bilac). 

 
§ 1º. A Comissão Julgadora, de que trata o Art. 6º do presente regulamento, 

poderá desclassificar qualquer obra que apresente dificuldade técnica superior às 
possibilidades de execução da mesma em seis ensaios. 
 

§ 2º. Os compositores das obras selecionadas deverão se responsabilizar pelo 
fornecimento do material do coro editorado, impresso e organizado para leitura e 
execução da obra (partitura em formato A4 e encadernada). 
 

§ 3º. O(s) regente(s) do concerto a que se refere o Art. 7º do presente Edital, 
poderá(ão) vetar material que não esteja em condições de ser utilizado. 

 
§ 4º - Após a execução, o material referente às obras executadas será 

definitivamente incorporado ao acervo dos coros. 
 
Art. 5º. O período de inscrição de obras no Concurso 2019 será de 01 de março a 

31 de maio de 2019, e a Comissão Julgadora, de que trata o art. 6º do presente Edital, 
apreciará os trabalhos até 30 de agosto de 2019, após o que serão conhecidas 
publicamente as obras selecionadas. 
 

Art. 6º. A Comissão Julgadora será composta de cinco membros, designados 
pelos Departamento de Composição e pelo Departamento de Música de Conjunto. 
 

§ 1º. O presidente da Comissão será um dos professores de regência da Escola de 
Música da UFRJ. 
 

§ 2º. Os demais membros da comissão consistirão de dois professores do 
Departamento de Composição e dois professores do Departamento de Música de 
Conjunto, indicados pelas Chefias dos dois Departamentos.  

 
Art. 7º. Serão selecionadas, no máximo, três obras, sem indicação de colocação, 

para integrar o programa de um dos concertos do Brasil Ensemble-UFRJ ou do Sacra 
Vox na temporada do segundo semestre de 2019 ou primeiro semestre de 2020, de 
acordo com a conveniência e as possibilidades dos coros.  
 

§ 1º. A premiação do concurso consiste exclusivamente na execução da obra 
selecionada pela Brasil Ensemble ou pelo Sacra Vox. 

 
§ 2º. Os critérios de seleção levarão em consideração: 
 

I. Qualidade artística [peso 5]; 
II. Qualidade técnica do material apresentado [peso 1]; 
III. Viabilidade de preparação da obra em seis ensaios [peso 4]. 
 



§ 3º. No processo de julgamento das obras serão eliminadas a maior e a menor 
notas atribuídas a cada obra. 
 
§ 4º. A Comissão Julgadora poderá não indicar nenhuma obra, caso avalie que 
nenhuma atendeu aos requisitos estabelecidos. 

 
Art. 8º. A formalização da inscrição no Concurso implica na aceitação de todas 

as normas e procedimentos firmados no presente Regulamento ou das decisões que dele 
diretamente advierem. 
  

Art. 9º. As decisões da Comissão Julgadora são irrecorríveis. 
 

Parágrafo único – A partir da instalação da Comissão Julgadora, todos os casos 
omissos referentes ao Concurso serão por ela exclusivamente resolvidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A N E X O 
 

1) Maria (Machado de Assis) 
  
Maria, há no seu gesto airoso e nobre, 
Nos olhos meigos e no andar tão brando, 
Um não sei quê suave que descobre, 
Que lembra um grande pássaro marchando. 
  
Quero, às vezes, pedir-lhe que desdobre 
As asas, mas não peço, reparando 
Que, desdobradas, podem ir voando 
Levá-la ao tecto azul que a terra cobre. 
  
E penso então, e digo então comigo: 
"Ao céu, que vê passar todas as gentes 
Bastem outros primores de valia. 
  
Pássaro ou moça, fique o olhar amigo, 
O nobre gesto e as graças excelentes 
Da nossa cara e lépida Maria". 
  
  

2) Ouvir Estrelas (Olavo Bilac) 
  
"Ora (direis) ouvir estrelas! Certo, 
Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto, 
Que, para ouvi-las, muitas vezes desperto 
E abro as janelas, pálido de espanto... 
  
E conversamos toda a noite, 
enquanto a Via-Láctea, como um pálio aberto, 
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 
Inda as procuro pelo céu deserto. 
  
Direis agora: "Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas? Que sentido 
Tem o que dizem, quando estão contigo? " 
  
E eu vos direi: "Amai para entendê-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas". 

 
 
 

 


