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MANUAL DE INSCRIÇÕES PARA BOLSISTAS 

46º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão 2015 

 

Realização Fundação OSESP 

 

A 46ª edição do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, cujo 

módulo pedagógico acontecerá no período de 4 a 26 de Julho de 2015, oferecerá 

bolsas de estudo para os cursos de instrumento, composição, regência, prática de 

orquestra e música de câmara para alunos brasileiros e estrangeiros com idade entre 

14 e 30 anos (nascidos entre julho de 1984 e julho de 2001). 

  Serão oferecidas até 144 (cento e quarenta e quatro) bolsas de estudo 

integrais, sendo um máximo de 15 (quinze) vagas destinadas para as instituições 

estrangeiras parceiras do Festival e  129 (cento e vinte e nove) vagas para inscrições 

individuais, podendo tal quantidade de vagas ser alterada pela Fundação OSESP a seu 

único e exclusivo critério. 

Serão também oferecidas até 50 (cinquenta) bolsas de estudo parciais. 

 

1 - CALENDÁRIO DE INSCRIÇÕES 

 

As inscrições poderão ser feitas somente online do dia 16 de abril até às 18h00 do 

dia 11 de Maio de 2015. 

 

A lista dos aprovados na seleção será divulgada até o dia 25 de Maio de 2015. 

 

2 – INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

Os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição online, a ser divulgada 

na página  http://www.festivalcamposdojordao.org.br a partir das 18h00 do dia 16 de 

abril de 2015, com todos os dados solicitados, bem como providenciar vídeo(s) 

executando os trechos das obras definidas para o seu curso, conforme as instruções 

abaixo, sendo vetada a execução de obras de própria autoria. 

 

Candidatos para os cursos de Composição e Regência deverão observar as 

instruções dos itens 4 e 5 deste edital. 

 

 

 

http://www.festivalcamposdojordao.org.br/
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O processo de inscrição online se dará da seguinte forma: 

 

 

 A inscrição com o envio dos vídeos online, será feita a partir das 18h00 do dia 

16 de abril até as 18h00 do dia 11 de Maio de 2015, devendo o candidato seguir as 

seguintes etapas: 

 

A - Preenchimento online da ficha de inscrição. Cada candidato poderá 

preencher somente uma única vez a ficha de inscrição. 

 

B - Envio do Vídeo ou de Composições.  

 

Nos campos VÍDEOS da ficha de inscrição, é dada ao candidato a opção de 

inserir links para vídeos publicados em canal do YouTube. 

 

IMPORTANTE: Os vídeos deverão incluir somente, e obrigatoriamente, as 

obras e os excertos do repertório listado em anexo. 

 

Para a inserção dos links na ficha de inscrição, o candidato deverá hospedar os 

vídeos, previamente e por sua conta, em canal próprio do YouTube. Cada candidato 

poderá enviar até 4 arquivos de vídeo. Os arquivos de vídeo devem ser nomeados, 

antes da publicação, de acordo com este padrão:  

 

NOME DO CURSO - NOME DO CANDIDATO - NUMERAÇÃO DO VÍDEO 

 

Exemplo: 

ViolinoFulanodeTal1 

ViolinoFulanodeTal2 

ViolinoFulanodeTal3 

ViolinoFulanodeTal4 

 

 

CANDIDATOS AO CURSO DE COMPOSIÇÃO: O candidato deverá apresentar 3 

(três) obras, uma das quais para formação de câmara, que tenham sido executadas 

em concerto ou em gravação de estúdio. O candidato deverá produzir um vídeo, com 

o áudio destas gravações sincronizado com a partitura, e hospedá-lo em canal próprio 

do YouTube.  

 

Exemplo do formato: 

https://www.youtube.com/watch?v=ULaYWq6imEc 
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Os arquivos de vídeo devem ser nomeados, antes da publicação, de acordo com o 

padrão abaixo:  

 

NOME DO CURSO - NOME DO CANDIDATO - NUMERAÇÃO DO VÍDEO 

 

Exemplo: 

ComposiçãoFulanodeTal1  

ComposiçãoFulanodeTal2 

ComposiçãoFulanodeTal3 

 

O nome da composição e créditos dos intérpretes devem ser incluídos no corpo da 

descrição do vídeo.  

  

 

(i) DOS APROVADOS E DA DOCUMENTAÇÃO: 

 

Os candidatos aprovados deverão enviar para a Fundação Osesp, para o 

endereço de e-mail pedagogico@festivalcamposdojordao.org.br, a 

documentação em formato digital abaixo relacionada:  

- currículo detalhado em formato PDF; 

- cópia digitalizada legível de identidade ou RNE; 

- cópia digitalizada legível do CPF – somente para brasileiros e 

estrangeiros residentes no Brasil; 

- cópia digitalizada do passaporte para candidatos estrangeiros não 

residentes no Brasil; 

- 1 foto 3X4 recente. 

 

Os candidatos menores de idade deverão, além da documentação acima 

mencionada, encaminhar a ficha de autorização, disponibilizada no site do 

festival, assinada pelos pais ou responsável legal, de acordo com o período do 

curso no qual está inscrito. 

 

3  - REPERTÓRIO PARA INSCRIÇÃO 

 

O candidato é responsável pela qualidade visual e nitidez sonora do vídeo. 

 

IMPORTANTE: Todos os candidatos deverão incluir em seus arquivos de vídeo 

as obras/excertos listadas no anexo intitulado “Repertório”. 
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4 - CURSO DE REGÊNCIA ORQUESTRAL  

 

MASTER CLASS DE MARIN ALSOP 

 

No intuito de ampliar as oportunidades de aperfeiçoamento e promover uma 

avaliação continuada do desempenho dos candidatos ao curso de regência, a 

Fundação OSESP organizará uma master class com Marin Alsop na Sala São Paulo, nos 

dias 30 de Junho e 1º de Julho de 2015, que também cumprirá a função de selecionar 

os bolsistas do Festival. 

 

 

A – Calendário da master class de regência na Sala São Paulo - 2015 

 

Teste de admissão na Sala São Paulo: 30 de Junho, a partir das 09h00 

 

Master Class com Marin Alsop:  1º de Julho, em horário a ser definido 

 

Inscrições, somente online: do dia 16 de abril até às 18h00 do dia 11 de Maio 

de 2015. 

 

 

B – Instruções para a inscrição na master class  

 

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente online e estão abertas para 

todos os candidatos brasileiros e estrangeiros em situação regular e com residência 

fixa no Brasil ou qualquer país da América do Sul. 

 

A inscrição, com o envio dos vídeos online, será feita a partir das 18h00 do dia 

16 de abril até as 18h00 do dia 11 de Maio de 2015, devendo o candidato seguir as 

seguintes etapas: 

 

- Preenchimento online da ficha de  inscrição, que será divulgada no site do 

Festival, http://www.festivalcamposdojordao.org.br. Cada candidato somente 

poderá preencher uma única vez a ficha de inscrição. 

 

- Envio de 2 (duas) cartas de recomendação de personalidades consagradas do 

meio musical, contendo uma avaliação objetiva da aptidão e experiência do 

candidato na área de regência orquestral.  
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- Envio de 1 (um) arquivo de vídeo, com repertório de livre escolha, contendo 

uma obra completa. O candidato deverá ser filmado de frente, com seu rosto 

visível para a câmera. O candidato deverá zelar pela qualidade sonora e pela 

boa visibilidade de seu trabalho no arquivo de vídeo.  

 

No campo VÍDEOS da ficha de inscrição é dada ao candidato a opção de inserir 

links para vídeos publicados em canal do YouTube. 

 

- Para a inserção dos links na ficha de inscrição, o candidato deverá hospedar 

os vídeos, previamente e por sua conta, em canal próprio do YouTube. Os 

arquivos de vídeo devem ser nomeados, antes da publicação, de acordo com 

este padrão:  

 

REGÊNCIA - NOME DO CANDIDATO 

 

Exemplo: 

RegenciaFulanodeTal 

 

 

C – Confirmação de inscrição e estadia em São Paulo 

 

Uma vez avaliados os currículos, os vídeos e as cartas de recomendação dos 

inscritos, eles receberão a confirmação da inscrição para a master class, no máximo 

até meia-noite do dia 25 de Maio.  

 

Os candidatos confirmados devem estar preparados para o teste de admissão, 

na Sala São Paulo, no dia 30 de Junho, às 09h00. 

 

IMPORTANTE: As despesas de viagem, alimentação, transporte, estadia em 

São Paulo e quaisquer outras necessárias para participação na master class correrão 

por conta dos candidatos.   

 

 

D – Repertório da master class 

 

L. van BEETHOVEN 

Sinfonia nº 5 em dó menor, op. 67 

J. BRAHMS  

Sinfonia no.3 em fá maior, op.90 
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E – Teste de admissão e seleção de estudantes ativos para a master class  

 

Todos os candidatos cuja inscrição tenha sido aprovada devem estar presentes 

ao teste de admissão para alunos ativos (aqueles que regerão as obras acima 

mencionadas, em redução para piano, frente a Marin Alsop) no dia 30 de Junho e a 

master class pública, no dia 1º de Julho.  

 

A master class estará aberta a todos os alunos cuja inscrição tenha sido 

aprovada e confirmada, a convidados e à imprensa.  

 

O teste de admissão para a master class será realizado na Sala São Paulo, no 

dia 30 de Junho, a partir das 09h00.  

 

O teste consistirá em:  

- Exame coletivo escrito 

- Avaliação individual 

 

Durante o teste de admissão, os candidatos deverão estar preparados para se 

submeter a testes de percepção, solfejo, ditado musical em várias partes, leitura e 

redução de partituras orquestrais, leitura de claves e instrumentos transpositores, 

conhecimento técnico dos instrumentos, domínio do vocabulário técnico dos naipes, 

conhecimento analítico e histórico das obras, concepção musical, técnica de regência, 

comando musical e formação cultural. 

 

Ao final do teste, serão anunciados um máximo de 8 (oito) alunos ativos para 

participar na master class do dia 1º de Julho. Os demais candidatos deverão assistir 

como ouvintes e poderão ser convidados, eventualmente, a uma participação na 

master class, a critério da regente Marin Alsop.  

 

F – Master class e seleção dos bolsistas do Festival de Campos do Jordão 

 

Os estudantes selecionados para a master class participarão da aula no dia 1º 

de Julho, em horário a ser divulgado, regendo reduções para piano das obras 

obrigatórias.  

 

A própria Marin Alsop, em conjunto com a coordenação pedagógica do 

Festival, escolherá os alunos contemplados com bolsas integrais do Festival de 

Campos do Jordão, num número máximo de 6 (seis). Ela também poderá escolher, de 

acordo com o desempenho dos alunos, um número limitado de vagas para alunos 

ouvintes, que serão contemplados com bolsas parciais do Festival. A natureza destas 

bolsas é descrita no item 6 abaixo.  
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G – Curso de Regência no Festival de Inverno 

  

Os candidatos selecionados frequentarão o 46º Festival de Inverno de Campos 

do Jordão como bolsistas, entre os dias 4 e 26 de Julho de 2015. 

 

Um roteiro completo com as atividades que serão desenvolvidas e a lista de 

professores será divulgado oportunamente.  

 

5 – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

A análise da documentação dos candidatos será realizada por uma Comissão 

de Avaliação específica para cada curso, composta por músicos e professores 

renomados. Os critérios de seleção são de inteira responsabilidade desta comissão. 

Esta comissão também decidirá a modalidade de bolsa com que cada candidato será 

contemplado. 

 

A decisão da Comissão de Avaliação é irrecorrível. 

 

6 – DA BOLSA DE ESTUDO PARA O FESTIVAL DE CAMPOS DO JORDÃO 

  

O candidato aprovado será contemplado com uma bolsa de estudo, de 

acordo com o período do curso ao qual está inscrito, conforme Item 8 abaixo. 

  

Haverá duas modalidades de bolsas de estudo: integral e parcial. 

 

(i) A bolsa de estudo integral consiste em: 

a)    Transporte e translados dentro de São Paulo, e de São Paulo a 

Campos do Jordão; 

b)    Hospedagem, café da manhã, almoço e jantar em São Paulo; 

c)     Aulas, master classes e palestras; 

d)    Acesso a todos os concertos realizados durante o Festival; 

e)    Participação em concertos de música sinfônica e de câmara, em São 

Paulo ou Campos do Jordão, a critério da coordenação do festival. 

 

(ii) A bolsa de estudo parcial consiste em: 

a) Aulas, master classes e palestras; 

b) Acesso a todos os concertos realizados durante o Festival; 

c) Participação em concertos da orquestra de câmara, junto à classe de 

regência, e grupos de câmara, em São Paulo ou Campos do Jordão, a 

critério da coordenação do festival; 

d) Transporte entre São Paulo e Campos do Jordão. 
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IMPORTANTE: Aqueles que forem contemplados com a bolsa parcial, deverão arcar 

com as despesas de hospedagem e alimentação durante o período de duração da 

bolsa. 

 

 Os cursos de Instrumento, Composição e Regência serão ministrados em 

São Paulo.  

 

 São de responsabilidade do candidato as despesas com translado de seu 

local de origem até a Sala São Paulo, de acordo com o dia e horário informados 

pela Fundação Osesp, para participar do Festival. 

 

Estão previstas atividades em todos os dias durante a realização do 

Festival, sendo obrigatória a participação de todos os bolsistas na forma da 

escalação definida pela Coordenação Artística do Festival. 

 

 O bolsista declara não possuir impedimento de qualquer natureza que o 

impossibilite de participar das atividades do Festival, sendo certo que sua 

ausência acarretará sua imediata exclusão. 

 

 Serão conferidos certificados de participação aos bolsistas que 

apresentarem 100% (cem por cento) de presença nas atividades pedagógicas 

propostas pelo Festival. 

 

 

7 –  PERÍODO DE DURAÇÃO DA BOLSA 

 

 Os cursos serão ministrados durante o período de 5 a 26 de julho de 2015, 

de acordo com a seguinte divisão: 

 

 

De  5 a 26: 

 

 Cordas – Violino, Viola, Violoncelo e Contrabaixo 

 Sopros – Flauta, Oboé, Clarinete e Fagote  

 Metais – Trompa, Trompete, Trombone e Tuba 

 Percussão 

 Harpa 

 Piano 

 Regência 
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De  12 a 18 

 

 Violão 

 

Período ainda a definir: 

 

 Composição 

 

 

8 – DAS ATIVIDADES DO FESTIVAL 

 

A. Da Orquestra do Festival 

 

 A Orquestra do Festival executará 03 (três) programas distintos, abaixo 

descritos:  

 

Semana I - 5 a 12 de Julho:  

 SIBELIUS Concerto para Violino, op. 47. Solista: LUÍS FÍLIP 

 MUSSORGSKI, orquestração de RAVEL Quadros de uma Exposição 

 

Semana II -  13 a 19 de Julho:  

 DVORÁK Sinfonia no. 7, op.70 

 STRAVINSKI Pássaro de Fogo - suíte (versão 1919) 

 

Semana III - 20 a 26 de Julho.  

 MARLOS NOBRE Passacaglia 

 MAHLER  Sinfonia no.1, "Titã" 

 

Maestros: Marin Alsop e Sian Edwards (chefe do departamento de regência da 

Royal Academy of Music de Londres). 

 

 

B. Das Atividades Pedagógicas do Festival 

 

 Serão realizadas as seguintes atividades pedagógicas: 

 

 Ensaios da Orquestra do Festival, ensaios de naipes e aulas 

individuais; 

 Aulas individuais, ensaios de naipes, master class, ensaios de música 

de câmara, recitais de bolsistas e professores, concertos; 

 Concertos do Festival e recitais de professores e bolsistas. 
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 O detalhamento das atividades será divulgado até o dia 29 de maio de 

2015. 

 

 

9 –  DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS 

 

A lista dos aprovados será publicada até o dia 25 de Maio de 2015 e estará 

disponível somente no site do festival. 

 

 

10 –  PRÊMIO ELEAZAR DE CARVALHO 

 

Oferecido pela Secretaria de Estado da Cultura, por intermédio da 

Fundação Osesp, gestora do 46º Festival Internacional de Inverno de Campos do 

Jordão, trata-se de um prêmio de música erudita que contempla o bolsista de 

maior destaque da edição, abrangendo todos os cursos do Festival. 

 

O prêmio concede ao vencedor a oportunidade de passar até 09 (nove) 

meses em uma renomada instituição de ensino, uma bolsa de estudo de US$ 

1.400,00 (um mil e quatrocentos dólares americanos) por mês durante o período 

em que estiver estudando e o traslado de ida e volta entre o Brasil e o país da 

instituição escolhida pelo vencedor. 

 

A escolha do bolsista vencedor será realizada por uma Banca formada pela 

Diretoria Artística, Coordenação Pedagógica e Professores do Festival, sendo a 

decisão desta irrecorrível. 

 

Este Prêmio é oferecido unicamente aos bolsistas brasileiros que já tenham 

concluído o ensino médio. 

 

Caberá ao vencedor escolher a instituição de ensino de sua preferência, 

estando a fruição da bolsa condicionada ao preenchimento dos requisitos de 

admissão do local escolhido, em especial o domínio da língua estrangeira, cuja 

proficiência deverá ser comprovada por entidade reconhecida. 

 

O prazo máximo para início do curso será Setembro de 2016, devendo o 

bolsista enviar à Fundação Osesp, mensalmente, comprovação de sua frequência 

para prosseguir usufruindo do benefício. 
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Para esclarecer dúvidas, entre em contato conosco: 

pedagogico@festivalcamposdojordao.org.br 

 

 

11 – OUTRAS PREMIAÇÕES 

 

 A Fundação Osesp poderá premiar outros bolsistas brasileiros do Festival que 

se destacaram durante as atividades, como parte das parcerias do Festival com 

instituições internacionais. Esta premiação consistirá em uma bolsa de estudos de até  

US$ 1,000 (mil dólares) por mês, durante um período a ser determinado pela própria 

Fundação Osesp em acordo com as ditas instituições, traslado de ida e volta entre o 

Brasil e o país da instituição em que o bolsista se matricular. 

  

 Da mesma forma que o prêmio Eleazar de Carvalho, uma Banca formada pela 

Diretoria Artística, Coordenação Pedagógica e Professores do Festival escolherá os 

bolsistas premiados, sendo esta decisão irrecorrível. 

 

 Estas premiações levarão em conta a adequação do bolsista, que deverá 

respeitar os requisitos de admissão do local escolhido, em especial a situação escolar 

e o domínio da língua estrangeira, devendo comprovar proficiência por meio de 

entidade reconhecida. Somente após a matrícula do bolsista na instituição de ensino 

é que a Fundação Osesp efetuará o pagamento da bolsa. O prazo máximo para início 

do curso será até setembro de 2016, devendo o bolsista enviar à Fundação Osesp, 

mensalmente, comprovação de sua frequência para prosseguir usufruindo do 

benefício. 

 

 

mailto:pedagogico@festivalcamposdojordao.org.br

