
 

 

REGIMENTO INTERNO 
  
1. O ENCONTRO 
  
1.1 O VII Encontro Internacional de Cordas têm por finalidade incentivar e apoiar os que se dedicam 
ao estudo musical dos instrumentos de cordas nas modalidades: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, 
e regência. 
  
1.2 O VII EIC acontecerá de 21 a 27 de junho de 2020 na cidade de Limeira-SP, no Palacete Levy 
(Largo da Boa Morte, 11 – Centro). 
  
1.3 O presente regulamento objetiva normatizar o funcionamento das aulas oferecidas pelo VII EIC. 
   
  

2. ETAPAS  
  
Para se inscrever nas aulas do VII EIC o candidato deve cumprir as seguintes etapas:  
  
2.1 Ler o Regimento Interno completo;  
  
2.2 Fazer a inscrição através da ficha e enviá-la por e-mail, juntamente com o link do vídeo para 
avaliação do Comitê Pedagógico;  
  
2.3 Verificar a Lista dos Aprovados;  
    
  
3. DISPONIBILIDADE DO REGIMENTO INTERNO  
  
3.1 O regimento interno estará disponível no site www.sinfonicadelimeira.com.br 
 
 
 
  

http://www.sinfonicadelimeira.com.br/


 

 

4. COMO PARTICIPAR 
  
4.1 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.sinfonicadelimeira.com.br no 
menu VII ENCONTRO INTERNACIONAL DE CORDAS e fazer o download da FICHA DE 
INSCRIÇÃO, preencher corretamente os dados e nos enviar, juntamente com o link do vídeo do 
Youtube, no e-mail encontrodecordas@gmail.com. 
ATENÇÃO: Obrigatório o link do vídeo do Youtube, para os cursos de: Violino, Viola, Violoncelo, 
Contrabaixo, Regência (OPCIONAL).  
 
  

4.2 A seleção será feita através de vídeo postado no Youtube e currículo artístico. 
  

  
5. PRAZO DE INSCRIÇÃO  
  
5.1 As inscrições do VII EIC abrirão dia 22 de Abril e encerrarão dia 24 de Maio de 2020. 
 
5.2 A inscrição para o VII Encontro Internacional de Cordas é gratuita.  
 
  
6. APROVADOS 
 
6.1 A divulgação da LISTA DOS APROVADOS será no dia 8 de junho, no site 
www.sinfonicadelimeira.com.br, no menu VII ENCONTRO INTERNACIONAL DE CORDAS -> 
APROVADOS  
 
6.2 Obrigatório participação das aulas práticas e na Orquestra do Festival.  
 
6.3 Os aprovados e selecionados para a Orquestra do Festival, deverão trazer traje para o Concerto 
de encerramento. Sendo homens calça preta e camisa preta  
( SOCIAL), e mulheres preto completo ( SOCIAL). 
 
 
*Não há taxa para inscrição. 
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ATENÇÃO:  
O Encontro Internacional de Cordas não comunicará via e-mail a efetiva seleção. É de exclusiva 
responsabilidade de o candidato verificar se seu nome está na lista dos APROVADOS do VII EIC.  
  
 Não oferecemos alojamento nem alimentação para os participantes. 
  
O participante terá direito ao certificado do VII EIC tendo cem por cento de presença nas aulas. 
  
  
Instruções para o envio do arquivo de Audição para o VI Encontro Internacional de Cordas 

  

1. Acesse www.youtube.com 

2. Clique em “criar conta” no canto superior direito 
3. Siga as instruções preenchendo os campos conforme solicitado 
4. Quando o processo de inscrição estiver concluído, você pode enviar o seu arquivo 
5. Clique em “enviar vídeo” (parte superior ao centro da tela) 
6. Selecione seu arquivo de áudio ou vídeo e siga as instruções 

7. Quando o envio estiver concluído, clique no seu nome de usuário (canto superior direito) e será 
aberto um menu. Selecione “meus vídeos” 

8. Selecione o arquivo de audição, copie o link 
(exemplo.:http://www.youtube.com/watch?v=K5n0W8p-77Q) e nos envie juntamente com a 
ficha de inscrição. 
Se preferir deixar o vídeo privado, selecione a opção e adicione o email 
encontrodecordas@gmail.com para que possamos acessá-lo 
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RESTAURANTES 

  

RESTAURANTE E CHURRASCARIA GUAÍBA 

Rua Santa Cruz, 1.153 – Centro 

  

RESTAURANTE E CHURRASCARIA PORTAL DO SUL 

Rua Senador Vergueiro, 925 – Centro 

  

RESTAURANTE E LANCHONETE KI LANCHÃO 

Rua Barão de Campinas, 401 – Centro 

  

RESTAURANTE  ROMANA 

Avenida Fabrício Vampré, 386 – Jardim Piratininga  

  

  

 

 
 
 
 


