
 

 

 

 

EDITAL 

De 03 a 16 de fevereiro de 2020, a OSSA (Orquestra Sinfônica de Santo André) promoverá sua 

6ª OFICINA INTERNACIONAL DE REGÊNCIA ORQUESTRAL. 

Voltada a jovens profissionais e estudantes avançados de regência, a 6ª Oficina de Regência da 

Sinfônica de Santo André oferece a oportunidade de experiência real no trabalho frente a uma 

orquestra sinfônica profissional, desenvolvendo capacidades como análise e interpretação de 

repertório, liderança e objetividade, técnica de ensaio e apresentações públicas. 

1. Das atividades da Oficina: 

As atividades serão dirigidas pelo Maestro Abel Rocha, diretor artístico e regente titular da OSSA, e 

serão divididas entre aulas preparatórias em sala e ensaios com a orquestra Sinfônica de Santo 

André.   

Os ensaios e aulas acontecerão nos dias e horários especificados na tabela abaixo. 

A ausência a qualquer uma das atividades automaticamente excluirá o participante da Oficina. 

As atividades da oficina compreendem: 

a) 6 aulas em sala, com o Maestro Abel Rocha e pianista correpetidor; 

b) 6 ensaios com a OSSA – orquestra Sinfônica de Santo André; 

c) 2 concertos públicos, regido pelos participantes. 

 

2. Para a inscrição: 

As inscrições serão realizadas unicamente através do formulário on-line disponível no endereço:           

https://bit.ly/2O9KJfi  e deverão ser feitas de 01 a 15 de dezembro de 2019. 

O candidato deverá informar no formulário on-line: 

a) Dados pessoais completos; 

b) Informações mais recentes sobre a formação musical; 

c) Informações sobre experiência como regente; 

d) Link de vídeo ou áudio (Dropbox, youtube, etc.) mostrando o candidato em atividade; 

e) Contato de referência artística ou profissional (prof, etc); 

Após o preenchimento do formulário on-line, o candidato receberá um email de confirmação, com 

seu número de inscrição e um resumo das informações inseridas no formulário. 

O nome indicado no contato de referência receberá um email para indicar sua avaliação artística do 

candidato.  



 

 

3. Seleção dos Participantes: 

Serão selecionados 06 participantes a partir das informações inseridas na ficha de inscrição que 

participarão ativamente das aulas em sala. Desses, os 06 poderão atuar como regentes nos 

concertos de encerramento. 

A seleção será feita por comissão artística formada por membros da OSSA, presidida por seu 

regente titular. 

A relação de selecionados será divulgada dia 07 de janeiro de 2020, na página da oficina e por 

email. 

Os demais inscritos poderão participar como ouvintes de todas as atividades da Oficina. 

4. Repertório  

As obras que constituem o repertório da oficina serão: 

a) Mendelssohn – Sonho de uma noite de verão – Abertura –Op. 21 (12´) 

b) Beethoven – Concerto nº 1 para piano e orquestra Op. 15 (35´) 

c) Beethoven – Sinfonia nº 7 em La Maior, Op 92 (38´) 

Os candidatos selecionados deverão ter o repertório integralmente estudado. 

5. Datas e horários das atividades da oficina 

Dia Hora Local 

03 10h00 às 13h00 Palco TMMFF 

03 14h30 às 17h30 Palco TMMFF 

04 10h às 13h00 Palco TMMFF 

04 14h30 às 17h30 Palco TMMFF 

05 10h às 13h Palco TMMFF 

05 14h30 às 17h30 Palco TMMFF 

06 10h às 13h Palco TMMFF 

06 14h30 às 17h30 Palco TMMFF 

07 10h às 13h Palco TMMFF 

07 14h30 às 17h30 Palco TMMFF 

10 10h00 às 13h00 Palco TMMFF 

10 14h30 às 17h30 Palco TMMFF 

11 10h às 13h Palco TMMFF 

11 14h30 às 17h30 Palco TMMFF 

12 10h às 13h Palco TMMFF 

12 14h30 às 17h30 Palco TMMFF 

13 10h às 13h Palco TMMFF 

13 14h30 às 17h30 Palco TMMFF 

15 20h às 21h30 Concerto  

16 19h às 20h30 Concerto  

6. Locais de realização da Oficina 

Todas as aulas e ensaios acontecerão no prédio do Teatro Municipal de Santo André “Antonio 

Houaiss”, na Praça IV Centenário, s/nº - Centro - Santo André. 

a) Aulas de sala, no Palco do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence. 

b) Ensaios com a OSSA, no Palco do TMMFF. 



 

 

c) Concertos: TMMFF. 

 

7. Contatos 

Maiores informações 

Orquestra Sinfônica de Santo André 
orquestra@santoandre.sp.gov.br 

(11) 4433-0737/4433-1930 (horário comercial) 

Praça IV Centenário, s/nº -Térreo 1 – Prédio Biblioteca 

Centro - Santo André 


