
 
 

 
REGULAMENTO DO FESTIVAL PRATA DA CASA 2016 

 
O Centro Cultural FESO Pro Arte por meio deste regulamento declara abertas as inscrições do Festival Prata da Casa 

2016que tem por modalidades APRESENTAÇÕES DEMÚSICAS E RECITAL LITERÁRIO visando contribuir para a integração institucional 
através da arte, da cultura e da educação. O tema é livre e a participação é voluntária para estudantes, professores, funcionários 
técnico-administrativos e profissionais da saúde que atuam no UNIFESO.  

 
I – DA INSCRIÇÃO  
 
a) Para participar do Festival qualquer integrante da comunidade FESO/UNIFESO pode se inscrever (estudantes, docentes, 

funcionários técnico-administrativos, profissionais da saúde); 
b) O tema da participação é livre, nas modalidades indicadas; 

 
b.1) o tempo de cada apresentação poderá ser ajustado pela comissão organizadora, a ser constituída com representação 
estudantil, docente e de técnico-administrativos, não cabendo recursos contra suas decisões, levando em consideração 1) a 
duração total do evento; 2) o número total de inscritos; 3) o planejamento das apresentações.   
 

c) O período de inscrição éde11/07/16 a 15/08/16; 
d) As inscrições são gratuitas; 
e) As inscrições podem ser feitas via e-mail para pratadacasa@unifeso.edu.br, ou presencialmente, no Campus Antonio Paulo 

Capanema de Souza, na DPPE; no Centro Cultural FESO Pro Arte e no Hospital das Clínicas de Teresópolis CostantinoOttaviano 
na entrada do refeitório, de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 12h e das 14h às 18h. No caso de inscrição eletrônica 
via e-mail, o formulário pode ser baixado no website do UNIFESO no endereço:www.unifeso.edu.br; 

f) As performances inscritas constam de APRESENTAÇÕES MUSICAISE RECITAL LITERÁRIO. As performances podem ser em grupo 
ou individuais; 

g) No caso de performances em grupo, para se inscrever, ao menos um participante deve pertencer à comunidade 
FESO/UNIFESO, seja, estudante, técnico-administrativo,docente ou profissional da saúde; 

h) Os grupos inscritos estarão limitados ao número máximo de até sete pessoas por grupo;  
i) No caso de performance individual, para se inscrever o participante deverá necessariamente pertencer à comunidade 

FESO/UNIFESO. 
 

II - DA PARTICIPAÇÃO 
 
j) O Festival tem caráter amplo e irrestrito em termos artísticos e culturais e em consonância com as leis vigentes; 
k) Findo o prazo de inscrição, no período que vai do dia 16/08/16 ao dia 22/08/16,a Coordenação do Centro Cultural FESO Pro 

Arte fará contato por meio eletrônico com os inscritos para definição das apresentações no que diz respeito ao tempo de 
duração e ordem de apresentação; 

 
 k.1)Os participantes inscritos não localizados de acordo com a ficha de inscrição, ou que eventualmente não retornarem os 
contatos efetuados pela coordenação do Centro Cultural FESO Pro Arte, seja via e-mail, telefones ou Facebook em até 72 horas 
antes do evento estarão automaticamente impedidos de participar do festival, tendo sua inscrição invalidada.  
 

 
 

 

Festival Prata da Casa 2016 
Data: 
___/___/_____ 

  

Nome do Responsável pela apresentação: _________________________________________________________ 
   
Vínculo com a 
instituição: 

(  ) Estudante (   ) Professor (  ) Técnico Administrativo (  ) Profissional da Saúde 

Modalidade:  (  )Música(  ) Recital literário 
 Duração da apresentação proposta (em minutos): _______ Formato da Apresentação: (  ) Grupo    (  ) Solo 

Telefones: _____________________E-mail:___________________________ Facebook:___________________________  
RG:___________________________CPF:_______________________________ 
 
Declaro estar ciente e de acordo com as orientações previstas no Regulamento do Festival Prata da Casa 2016.  

 Assinatura: __________________________________________________________________ 
 

Fundação Educacional Serra dos Órgãos 
Centro Universitário Serra dos Órgãos 
Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
Centro Cultural FESO Pro Arte 



l) No dia do festivalos participantes com inscrições validadas deverão se apresentar à Coordenação do Centro Cultural FESO Pro 
Arte no local do evento, com no mínimo uma hora de antecedência de sua apresentação de acordo com a ordem estabelecida.   
 
 

III – DA DATA, HORÁRIO, LOCALe INFRA-ESTRUTURA 
 
m) O Festival Prata da Casa será realizado no 26/08/16 das 18h às 22hs no Campus Antonio Paulo Capanema de Souza do 

UNIFESO; 
n) Para viabilizar as apresentações o evento disporá de um palco coberto, no tamanho 6m x 4m, devidamente sonorizado e 

iluminado. Além disso, será disponibilizado um corpo de bateria para os participantes que necessitarem. Todos os pratos e 
caixas deverão ser levados pelo participante que optar pelo uso do instrumento; 
 

Descrição técnica dos equipamentos disponibilizados:  
Sonorização 
P.A. AttackLineArray com 2 Subgraves E 4 caixas de altas frequência 
01 Console X32 
 
10 Microfones para captação de voz e instrumentos 
01 Microfone Sennheiser sem fio  
06 Monitores de Chão com 4 vias independentes 
10 Pedestais 
01 Player de áudio 
01 Amplificador para guitarra 
01 Set para baixo 
01corpo de bateria (com ferragens) 
Cabeamento  
  
Iluminação 
16 Par Led 10 Watts 
MainPower Para Energia 
Console Perola 2010 
04 Moving Head Beam 230 
Cabeamento 
  
Palco 
6x4 Com Cobertura 
50 Metros de estrutura Box Q30 

 
 

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
o) Os casos omissos serão analisados pela comissão organizadora do Festival Prata da Casa 2016, não cabendo recursos contra 

suas decisões; 
p) Os participantes inscritos, ao enviarem a ficha de inscrição, concordam com este regulamento e autorizama Fundação 

Educacional Serra dos Órgãos (realizadora e produtora do evento) a utilizar de forma gratuita e sem qualquer ônusimagem, 
áudio e trabalhos desenvolvidos, vinculados em material produzido no Festival Prata da Casa 2016 em todos os meios de 
divulgação possíveis; 

q) Qualquer questão que derive do Festival Prata da Casa 2016 que não esteja prevista neste regulamento será dirimida de 
acordo com o Regimento Geral do UNIFESO e a legislação vigente.  
 

Teresópolis, 11 julho de 2016. 

CENTRO CULTURAL FESO PRO ARTE 


