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12 A 16 DE OUTUBRO DE 2019 

REGULAMENTO 

 

1. Inscrições 

1.1 Para realizar a sua inscrição no Belo Cello Festival 2019, o candidato deverá acessar o site 

www.belocellofestival.com/inscricoes e preencher o formulário, após ler com atenção todo 

este regulamento. É extremamente importante que os campos do endereço de e-mail e 

número de telefone com DDD sejam preenchidos corretamente. 

1.2 As inscrições do festival permanecerão abertas entre os dias 1º e 15 de setembro. 

1.3 A confirmação da inscrição será feita por e-mail em até 3 dias após o envio do formulário.  

 

2. Confirmação da Matrícula 

2.1 Os cinquenta alunos selecionados deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição de 

R$100,00 (cem reais) na conta abaixo e enviar o comprovante de depósito ou transferência 

digitalizado para o e-mail: belocellofestival@gmail.com. 

Associação Cultural Casa de Música de Ouro Branco 

CNPJ: 04.479.160/0001-16 

Banco Santander 033 

Agência 3824 

Conta corrente 13000115-6  

 

É importantíssimo que o aluno escreva o seu nome completo no comprovante para 

que seja possível identificar cada depósito! 

 

2.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 20 de setembro de 2019, 

garantindo ao indivíduo a sua participação no Belo Cello Festival. 

http://www.belocellofestival.com/inscricoes
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2.3 Os alunos selecionados que não pagarem a taxa de inscrição até o dia 20 de setembro não 

terão a sua inscrição aceita. 

 

3. Registro de presença e permanência no evento  

3.1 Os participantes do Festival deverão comparecer e se credenciar no dia 12 de outubro, 

entre 10hs e 11hs, na Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

3.2 É extremamente importante que os alunos participem de todas as atividades pedagógicas 

e compareçam a todos os concerto que aconteçam em Belo Horizonte. 

3.3 Casos particulares devem ser tratados diretamente com a Coordenação do festival, antes 

do momento da efetivação da inscrição, pelo e-mail: belocellofestival@gmail.com. 

 

4. Aulas 

4.1 As masterclasses, oficinas e concertos seguirão a programação artística e pedagógica no 

site do Festival e no cronograma que será entregue a cada aluno no momento de seu registro 

na Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

4.2 Os horários definidos para as aulas deverão ser rigorosamente respeitados. 

 

5. Material 

5.1 Cada participante deverá trazer seu instrumento e material de estudo a ser trabalhado 

com os professores nas masterclasses. 

5.2 A Direção do Festival não se responsabilizará pelos instrumentos e materiais dos alunos 

participantes – é da responsabilidade de cada um zelar pelos seus pertences durante o evento. 

 

6. Hospedagem e alimentação 

6.1 As despesas com hospedagem e alimentação são de inteira responsabilidade dos alunos.   

O Festival disponibilizará, entretanto, uma lista de sugestões de restaurantes e 

hotéis/pousadas/albergues para auxiliar os participantes que não residam em Belo Horizonte. 

 

7. Termos gerais  

7.1 É expressamente proibido fumar e fazer uso de bebida alcoólica ou produtos tóxicos nas 

dependências da Universidade do Estado de Minas Gerais e demais locais das atividades 

pedagógicas e artísticas.  

7.2 Os casos omissos neste regulamento serão avaliados pela Direção do Belo Cello Festival. 
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