
O 3° Festival de Música do Instituto Federal de Goiás Campus-Uruaçu visa 

estimular a comunicação e a expressão pela música, incentivar a produção artística do 

corpo discente e comunidade uruaçuense, bem como oportunizar a troca de experiências 

e aprendizado mais específico da música. Além disso, visa estreitar a relação do 

Campus/IFG com a sociedade local através da ação institucional voltada para 

desenvolvimento cultural.  

As inscrições para o evento serão gratuitas e estarão abertas no endereço 

sugep.ifg.edu.br/eventos no período de 05 de agosto a 22 de agosto de 2018. Não haverá 

restrição quanto a limites de idade, pois a programação inclui oficinas e apresentação 

artísticas para todas faixas etárias.   

Durante o festival acontecerá uma competição musical, que oferecerá prêmios 

para os artistas que obtiverem a maior pontuação. Para esta competição, serão aceitas 

inscrições de artistas solos e/ou grupos musicais (sem limites de idade) formados por no 

máximo seis participantes, podendo um candidato participar apenas de um grupo musical.             

O concurso contará com apenas uma fase, nesta, os candidatos deverão apresentar 

duas peças musicais: sendo a primeira de livre escolha, podendo abarcar qualquer gênero 

e período da história da música; a segunda, deverá ser obra de autor brasileiro, inclusive 

autoral, com no máximo 6 minutos de duração.            

 As apresentações dos candidatos serão realizadas nas dependências do IFG-

Campus Uruaçu no dia 24/08/2018; na ocasião, a comissão julgadora fará o sorteio da 

ordem de apresentação dos candidatos.  A Comissão Julgadora será composta por no 

mínimo três professores com formação na área de Música. Os critérios de avaliação 

consiste em cinco etapas avaliativas: 1) afinação= 20 pontos, 2) sincronismo= 20 pontos, 

3) presença adequada de palco= 10 pontos, 4) agógica, articulação e expressão musical= 

35 pontos e 5) respeito aos andamentos propostos durante a performance musical= 15 

pontos. Somando um total de 100 pontos. 

Para participação na competição, as inscrições serão aceitas via e-mail 

(jhenriqueviolao@hotmail.com) ou diretamente na sala da Gepex até a data limite 

elucidada acima. 

 

 

 

Projeto e regulamento elaborado originalmente pelo professor MS: João Henrique Corrêa Cardoso.  

 


