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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

VIII PUCFEST – FESTIVAL DE BANDAS DA PUC-Campinas 

Edição – “Estilo Livre”  

 

 

Eu, _______________________________________, aluno(a) do curso de 

___________________ da PUC-Campinas, portador do R.A no ___________, inscrito(a) 

para a Fase Classificatória do VIII PUCFEST – Festival de Bandas da PUC-Campinas , 

declaro  minha integral concordância  com os termos do Regulamento  do Festival e com os 

itens que se seguem, comprometendo-me a observá-los rigorosamente: 

 

1. Para que não haja atrasos, o(a) próximo(a) concorrente a se apresentar, bem como seus 

respectivos acompanhantes, deverão aguardar, em silêncio, ao lado do palco, enquanto 

o grupo antecessor realiza sua performance. 

2. Em todas as fases, cada grupo participante selecionado(a) terá 15 (quinze) minutos, no 

máximo, para utilização do palco, tanto para preparação (incluindo subida, montagem e 

passagem de som) quanto para a apresentação das músicas, conforme determinado 

pelo Regulamento do Festival, tempo este a ser cronometrado logo após sua entrada no 

palco. Desta forma, todos os concorrentes deverão respeitar o tempo máximo 

determinado, estando sujeitos(as) à desclassificação, em caso contrário. 

3. Após o término de sua apresentação, cada concorrente e seus instrumentistas deverão 

deixar o palco imediatamente, facilitando a entrada do próximo grupo que irá se 

apresentar, estando sujeitos à desclassificação  em caso de desrespeito a este item. 

4. Tendo o tempo estipulado terminado antes do término de sua execução musical, o grupo 

deverá respeitar o chamado e deixar o palco quando solicitado, sob pena de 

desclassificação . 

5. Os grupos presentes nas Classificatórias e Final não  poderão realizar qualquer tipo de 

panfletagem direta ou indireta no local do evento. 

6. A Comissão Julgadora, encontrar-se-á presente em mesas no local da apresentação, 

pontuando a performance dos grupos, conforme os critérios de julgamento constantes do 

Regulamento.  

7. Não será permitida comunicação da platéia, tampouco de integrantes das bandas com a  

Comissão Julgadora . 
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8. As notas de pontuação dadas pela Comissão Julgadora, sob hipótese nenhuma, serão 

divulgadas ou negociadas. 

9. A PUC-Campinas e a Comissão Organizadora não se responsabilizam pelos 

instrumentos musicais e/ou acessórios da Banda, nem por quaisquer outros bens dos 

componentes dos grupos participantes, sendo estes de responsabilidade de cada um. 

10. A Comissão Julgadora, após a apresentação de cada Seletiva da Fase Classificatória, 

reunir-se-á e, após um tempo máximo de 15 (quinze) minutos, dará o resultado com o 

grupo classificado para a Fase Final, de forma que se faz necessária a presença de 

todos(as) os(as) candidatos(as) neste momento.  

11.  A Comissão Julgadora, após as apresentações da Fase Final, reunir-se-á e, após 15 

(quinze) minutos, dará o resultado com os três candidatos vencedores, de forma que se 

faz necessária a presença de todos(as) os(as) candidatos(as) neste momento. 

 

Comprometo-me , ainda, a zelar pela observância dos termos do Regulamento do Festival, 

bem como das disposições trazidas no presente e das normas da Universidade, 

responsabilizando-me  por eventuais danos causados à Universidade e/ou a terceiros por 

quaisquer dos instrumentistas que venham me acompanhar durante as fases do VIII 

PUCFEST. 

Declaro , por fim, minha plena concordância  com a minha eliminação em caso de 

descumprimento, por qualquer dos membros que, comigo participarão do evento, das 

disposições e normas referidas nos parágrafos anteriores. 

 

Campinas, ___ de ____________ de 2016. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
     
    Nome: 

CPF: 
RG: 


