
 

 

 
II CONCURSO DE BANDAS UNG  

 
A Universidade Guarulhos UNG do Grupo Ser Educacional, declara aberta as 
inscrições de artistas e grupos musicais para o II Concurso de Bandas UNG. O 
objetivo do Concurso consiste em selecionar 6 (seis) atrações para tocar no I 
Festival da Primavera UNG que acontecerá no dia 07 de Outubro de 2017. As 
bandas aprovadas para o evento serão escolhidas por meio de uma seletiva 
realizada nos dias 28 e 29 de Setembro. 
Para ter a chance de participar da seletiva, os grupos musicais deverão inscrever-
se conforme os termos desta chamada pública. 
 
INSCRIÇÕES 
As inscrições ocorrerão no período de 28 de Agosto a 26 de Setembro de 2017, 
mediante o envio dos seguintes documentos: 
 

1) Ficha de inscrição disponibilizada (anexo 1); 
 

2) Na ficha de inscrição deve ser informado pelo menos um endereço 
eletrônico com material de divulgação do grupo musical inscrito. Esse 
material deve ser composto, no mínimo, por uma amostra de áudio e 
vídeo e um breve release. Caso o(s) endereço(s) eletrônico(s) indicado(s) 
apresente(m) diferentes amostras de áudio, vídeo, fotos ou um extenso 
release, esse material também será analisado. Ressaltamos, contudo, que 
o importante não é a quantidade de informação online, mas a qualidade 
do conteúdo apresentado; 
 

3) Caso não disponha de uma página pessoal ou perfil em sites de música, o 
candidato ou banda pode anexar uma amostra de áudio (formato mp3) e 
o release do grupo (formato doc ou PDF) e enviar para o e-mail 
extensao@ung.br. 

 
4) Pelo menos um integrante da banda deverá ser aluno matriculado da 

UNG, o representante da banda deve enviar seu comprovante de 
matrícula na UNG, documento de identificação com foto em formato 
digital para o endereço de e-mail citado acima. 
 

 

 

 



 

 

Os grupos musicais inscritos deverão observar os seguintes pré-requisitos: 
 

1) Possuir no máximo 6 (seis) integrantes; 
 
2) Possuir pelo menos 1 (um) integrante regularmente matriculado em um 

dos cursos de graduação e ou pós-graduação da UNG; 
 
3) Possuir flexibilidade para adequar seu mapa de palco ao “rider” técnico 

disponibilizado para a Mostra, a saber: 

• 3 (três) microfones para voz; 

• Microfones para bateria e/ou percussão; 

• 2 (duas) caixas de guitarra; 

• 1 (uma) caixa de baixo; 

• 1 (uma) caixa de teclado; 

• Bateria: (a banda terá que levar banco, caixa, pratos e ferragens). 
 
SELEÇÃO 
 
Após o período de inscrições, 06 (seis) grupos musicais serão classificados para 
participar do II Concurso de Bandas UNG, de acordo com a análise objetiva dos 
seguintes requisitos: 
 

1) Qualidade técnica e artística do material disponibilizado na inscrição; 
 
2) Presença de trabalhos autorais no repertório; 

 

O resultado dos aprovados para a seletiva do II Concurso de Bandas UNG será 
divulgado no dia 02 de Outubro, no site da UNG. 
 
A seleção das 6 (seis) bandas que se apresentarão no Festival será realizada por 
meio de avaliação da banca julgadora, observando os critérios abaixo: 
 

1) Qualidade técnica e artística da apresentação; 
 

2) Contemplação de grupos de diferentes estilos, a fim de promover a 
diversidade musical; 

 

 

 



 

 

APRESENTAÇÕES  
 
Os grupos musicais selecionados para o I Festival da Primavera UNG 
apresentarão em palcos montados pela produção do evento, distribuídos 
conforme as necessidades do Festival. O tempo de duração das apresentações 
será de no máximo  40 minutos.  
 
DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
É vedada a participação de qualquer membro da organização ou banca julgadora 
do II Concurso de Bandas UNG. 
As questões não previstas nesta chamada pública serão resolvidas pela 
organização do evento. Contato: extensao@ung.br 
 
 

INFORMAÇÕES 
 

Coordenação de Extensão UNG 

Campus Centro – Prédio L 

Tel: 2464-1151 

extensao@ung.br 

 

 


