REGULAMENTO

Comissão
A Comissão da Big Band e Combo Souza Lima é composta pelo Diretor e Professor Antonio Mario Cunha,
Maestro Daniel D'Alcantara e Jorginho Neto. Regentes Luiz Neto da Big Band e Conrado Bruno do Combo SL.
Ensaios
Os ensaios da Big Band ocorrerão às sextas feiras das 14:30hs às 16:30hs no Auditório, ou em outro local
se houver necessidade.
Os ensaios do Combo serão nas sextas feiras das 14:30hs às 16:30hrs no estúdio S11 (subsolo), ou em
outro local se houver necessidade.
Quando e se houver necessidade, poderá ocorrer ensaios de naipes separados.
Os ensaios da Big Band e Combo serão semanais, sendo no primeiro semestre de fevereiro a junho e no
segundo semestre de agosto a dezembro de 2022.
Todos devem comparecer meia hora antes do início dos ensaios e uma hora antes nos casos de shows,
verificando sempre se haverá passagem de som.
Por semestre na faculdade serão realizadas até cinco apresentações gratuitas ou em bares, teatros, clubes,
empresas, entre outros locais a serem agendados e confirmados com antecedência.
Regulamento
Este regulamento se norteia pela bolsa de estudo oferecida na faculdade e/ou cursos específicos, a mesma
está diretamente vinculada à presença nos ensaios e shows da Big Band e do Combo. A Big Band e o Combo são
projetos que não fazem parte da grade curricular da faculdade e portanto, têm regulamento próprio, identidade e
comissão diferenciada.
Seletivas de Nível
As audições serão anualmente para ofertar bolsas de estudo para os alunos inscritos para participar da Big
Band e Combo.
A Comissão da Big Band e Combo tem direito a voto definitivo sobre a participação ou não do candidato,
não cabendo a apelação os alunos participantes.
Obrigações dos alunos bolsistas com a Big Band e Combos
•
Presença e pontualidade em todos os ensaios e shows (tolerância de 5 minutos).
•
Estar preparado musicalmente e a disposição do maestro.
•
Enviar sub aprovado pela comissão para ensaios e/ou shows, no caso de falta justificada com
antecedência de uma semana e o custo será arcado pelo aluno.
Faltas não avisadas com antecedência de uma semana, sem substitutos e não justificadas serão
•
encaminhados diretamente à Comissão da Big Band e Combo Souza Lima.
•
Quem não participar de todos os ensaios e apresentações agendadas, sem justificativa,
automaticamente será cancelado o incentivo de Bolsa de Estudo e sua participação na Big Band e Combo.
•
Os eventos serão avisados a todos com o mínimo de 15 dias de antecedência em geral.
Estipulamos uma multa de R$ 100 para quem faltar ou atrasar aos compromissos da Big Band e
•
Combos sem aviso prévio.
Atitudes, ações, comentários ou polêmicas não compatíveis com a conduta e comportamento
•
idôneos dentro do grupo ou nas mídias sociais, serão passíveis de cancelamento da bolsa e participação dos
grupos pela Comissão da Big Band e Combos.
•
Manter e zelar pelo material utilizado pela Big Band e Combo nos ensaios e shows.
•
Utilização do traje sugerido pela direção de acordo com o evento.

Obrigações dos alunos bolsistas com a Faculdade:
Pagar matrícula anual e suas renovações.
Manter a mensalidade parcial em dia. Sob pena de perder a bolsa de estudo ofertada para a sua efetiva
participação nas atividades da Big Band e Combo Souza Lima.
Manter conduta e comportamento digno de um aluno universitário dentro e fora da instituição.
Assinar o contrato de bolsa de estudos e valores parciais da bolsa e ter ciência das observações sobre a
Bolsa do Grammy Latino.
Comportamento íntegro e cuidado com os equipamentos da escola, em especial no auditório com o piano
de cauda, instrumentos, estantes, com o piso do palco para os músicos que tocam instrumento de sopro e
sobretudo com as poltronas, pois, poderão ser responsabilizados por danos físicos a estes itens.
Haverá contagem de horas aulas para as atividades complementares da grade da Faculdade dos
participantes do projeto Big Band e Combo.
É importante e obrigatório a participação de todos os alunos da Big Band e Combo,com até 25 anos completos,
no processo de bolsas de estudo do Latin Grammy anualmente.
Usem os recursos que a escola proporciona, ou podem fazer onde preferirem.
Todas as informações estão disponíveis também no site www.faculdadesouzalima.com.br.
Shows
Todos os cachês das apresentações dos grupos Big Band e Combo, serão automaticamente destinados a
novos investimentos tais como: manutenção mensal dos regentes, cursos específicos, gravações, cachês de
arranjadores e músicos convidados, logística, compra de arranjos nacionais, internacionais e compra de materiais
para a Big Band e Combo.
Eventos
O Objetivo é também ter eventos internacionais ou ainda fora de São Paulo, de acordo com escolas
conveniadas e congressos da Faculdade Souza Lima, teremos diárias para alimentação e ou refeições,
passagens, traslados e hotel por conta do contratante.
Logística
Teremos um secretário(a) e um arquivista bolsista que cuidará das pastas e das partituras.
Manteremos estantes, partituras, panos e acessórios para os grupos, separado do material da Faculdade.
Os mesmos devem ser mantidos em ordem e guardados para utilização semanal em ensaios e eventos.
Para ensaios e eventos, também usa-se o secretário (a) para colaborar com toda logística necessária.
Serão realizados rodízios mensais dos alunos bolsistas, para as funções de secretário (a) e arquivista.
Obrigações do Secretário(a)
- Montagem/Desmontagem: estantes, amplificadores, posicionamento dos instrumentos e pastas de partituras
dos ensaios do Combo (30 minutos de antecedência), com apoio técnico.
- Produção e Montagem/Organização das apresentações da Big Band e Combo (com no mínimo de 1h de
antecedência do evento ou passagem de som), com apoio técnico.
- Colagem das partituras da Big Band e Combo.
Obrigações do Arquivista
• Organizar, imprimir e arquivar as partituras.
• Assessorar a Big Band e Combo quando necessário.
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