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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Centro de Letras e Artes - Escola de Música 

DEPARTAMENTO DE COMPOSIÇÃO 
 

XXIX PANORAMA DA MÚSICA BRASILEIRA ATUAL 
CHAMADA DE OBRAS  

 

Regulamento 

 

 

Art. 1º.  A Chamada de Obras será aberta a compositores brasileiros, 

natos ou naturalizados, ou estrangeiros residentes no país, visando 

selecionar obras para execução durante o XXIX Panorama da Música 

Brasileira Atual a ser realizado na Escola de Música da UFRJ no período 

de 05 a 09 de novembro de 2018. 

 

Art. 2º. A Chamada de Obras será coordenada por uma comissão de 

professores do Departamento de Composição, doravante chamada de 

Comissão Organizadora, que avaliarão se as inscrições atendem às normas 

deste edital e cuidarão do material a ser encaminhado à Comissão de 

Seleção por eles próprios convocada. 

 

Art. 3º. Cada compositor poderá indicar uma única obra para 

participar da Chamada de Obras.  

 

Art. 4º. O compositor deverá preencher o formulário de inscrição 

online, disponível na página do PPGM/UFRJ (ppgm.musica.ufrj.br) e da 

Escola de Música da UFRJ (musica.ufrj.br), e, em seguida enviar para o e-

mail panorama@musica.ufrj.br:  

a) Arquivo PDF da partitura editorada; 

b) Arquivo(s) PDF das partes instrumentais, quando for o caso; 
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c) Arquivo de áudio (mp3); 

 

Art 5º. Serão aceitas obras para as seguintes formações:  

a) Solo vocal ou instrumental;  

b) Duo Canto e Violão;  

c) Duo de Percussão; 

d) Trio para violino, violoncelo e piano;  

e) Quarteto de Cordas;  

f) Quinteto de Sopros;  

g) Conjuntos de Sax (duos, trios etc.); 

h) Coro Misto a capella ou com acompanhamento de piano; 

i) Orquestra de Sopros; 

j) Conjunto de cordas dedilhadas: bandolim, cavaquinho, 

requinto, viola caipira, violão de seis cordas e violão de sete 

cordas;  

k) Conjunto de câmara (flauta, clarineta, violino, violoncelo, 

piano, voz (soprano) e percussão). 

 

§ 1º. A escolha dos intérpretes será feita pela Comissão da Chamada 

de Obras, podendo o compositor indicar um possível intérprete, e incluirá, 

sempre que possível, os grupos estáveis da Escola de Música da UFRJ, 

como o Quinteto Experimental de Sopros; Trio da UFRJ; Conjunto de 

Saxofones da UFRJ; Percursos (Duo de Percussão); Orquestra de Sopros 

da UFRJ; Coros Sacra Vox; Brasil Ensemble e Coro Infantil da UFRJ.  

§ 2º. No caso de o compositor indicar um intérprete será de sua total 

responsabilidade arcar com os custos decorrentes de ensaios e 

participações no evento. 

§ 3º. As formações instrumentais dos conjuntos referidos no 

parágrafo primeiro do Art. 5º encontram-se no Anexo a este Edital. 

 

Art. 6º. A obra inscrita na Chamada de Obras deverá atender às 

seguintes exigências: 

I – Ser inédita, não tendo sido apresentada publicamente, fora do 

âmbito acadêmico, até a data da inscrição (não serão aceitas 
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orquestrações, arranjos, transcrições ou adaptações de obras previamente 

apresentadas em outros meios e formações vocais/instrumentais); 

II – Ter duração máxima de 10 (dez) minutos. 

 § 1º. Os compositores das obras selecionadas deverão se 

responsabilizar pelo fornecimento do material impresso (partitura e 

partes) até o dia 13 de agosto de 2018. 

§ 2º. O material deverá ser editorado e montado para leitura 

(encadernado, colado etc.). 

§ 3º. A Comissão Organizadora poderá vetar material que não esteja 

em condições de ser utilizado. 

§ 4º. A Comissão Organizadora poderá vetar obras que se mostrem 

inviáveis com relação à possibilidade de uso dos recursos materiais e 

técnicos disponíveis. 

 

Art. 7º. O período de inscrição de obras no XXIX Panorama da 

Música Brasileira Atual será de 05 de março a 28 de maio de 2018, e a 

Comissão de Seleção divulgará o resultado no dia 09 de julho de 2018. 

 

Art. 8º. A Comissão de Seleção será composta de número ímpar de 

membros, convidados pela Comissão do XXIX Panorama da Música 

Brasileira Atual. 

 

Art. 9º. Todos os casos omissos referentes à Chamada de Obras 

serão resolvidos, exclusivamente, pela Comissão Organizadora. 

As decisões da Comissão de Seleção são irrecorríveis. 

Parágrafo único – Informações gerais podem ser obtidas através do 

e-mail panorama@musica.ufrj.br 

  

  

mailto:panorama@musica.ufrj.br
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ANEXO – formações instrumentais 
 
 
DUO DE PERCUSSÃO 
 

1. quinteto de tímpanos 
2. bombo 
3. bumbo a pedal 
4. 4 tom-tons de concerto 
5. bateria completa 
6. 2 caixas claras 
7. 1 surdo 

 
8. marimba (lá 1 ao dó 8) 
9. xilofone (dó 3 ao dó 7, som real) 
10. vibrafone 

 
11. sinos tubulares (dó 3 ao fá 4) 
12. 1 prato suspenso 
13. 13 deskbells (sinos de hotel afinados, dó 3 ao dó 4 escrito, soa duas oitvas 

acima) 
14. 1 tam-tam 
15. 1 agogô de 4 bocas 

 
QUINTETO EXPERIMENTAL DE SOPROS 
 
      Flauta, oboé, clarineta em sib, trompa, fagote (sem instrumentos   
complementares) 

 
TRIO DA UFRJ  
     Violino, violoncelo, piano. 
 
 
CONJUNTO DE SAXOFONES DA UFRJ 
     Saxofones soprano em sib, alto em mib, tenor em sib e barítono em mib. 
 
 

ORQUESTRA DE SOPROS DA UFRJ – Disposição das pautas na partitura: 

Piccolo 
Flautas 1 e 2 
Oboés 1 e 2 
Corne Inglês (opcional) 
Fagotes 1 e 2 
Contrafagote (opcional) 
Clarineta Eb 
Clarineta Bb 1 
Clarinetas Bb 2 e 3 
Clarineta Baixo Bb 
Saxofone Alto Eb 1 e 2 
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Sax Tenor Bb 
Sax Barítono Eb 
Trompas 1 e 2 
Trompas 3 e 4 
Trompete Bb 1 
Trompete Bb 2 e 3 
Cornets Bb 1 e 2 (ou Fluegelhorn 1 e 2) 
Trombone 1 
Trombone 2 e 3 
Euphonium (bombardino) 
Tuba 
Contrabaixo  
Tímpanos 
Percussão 1 (xilofone, vibrafone, marimbas, glockenspiel) 
Percussão 2 (caixa, e outros instrumentos que possam ser tocados pelo 
mesmo músico) 
Percussão 3 (pratos, tam-tam, e outros instr. que possam ser tocados pelo 
músico) 
Percussão 4 (bumbo, tambor, e outros instr. que possam ser tocados pelo 

músico) 


