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 Batuques de Pernambuco 
 Regulamento 2016-2017 
 

 

Seja bem-vindo (a) batuqueiro (a)! 

O Batuques de Pernambuco é um grupo voltado para aqueles que admiram a arte e a cultura 
pernambucana como você. 

Preparamos este regulamento para auxiliá-lo durante o funcionamento das nossas atividades. Por favor, 
leia atentamente o regulamento para entender seus direitos e obrigações. 

 
1. Cadastro e inscrição 

 
a) Inscrições para turmas de percussão estarão abertas até o final do mês de setembro de 2016. 

 Não serão aceitas inscrições após este prazo, inclusive de participantes que já 
participaram do grupo em anos anteriores. 
 

b) Poderá se inscrever qualquer pessoa a partir de 08 (oito) anos de idade, mesmo que não possua 
conhecimento prévio em percussão. 

 A participação de crianças menores de 16 (quatorze) anos será aceita somente com a 
presença de um responsável legal. 
 

c) O cadastro deverá ser feito na página do Eventibrite do Batuques de Pernambuco, onde também 
é realizado o pagamento da anuidade de participação nas oficinas e desfile. 

http://batuquespe-2016-2017.eventbrite.com.br 
 

d) Serão disponibilizadas oficinas de alfaia, caixa, agbê, gonguê, agogô e ganzá. 

 Oficinas serão confirmadas com a divulgação de horários, mensalidades e prazo das 
inscrições, após o preenchimento da quantidade mínima de alunos por turma. 

 As oficinas ocorrerão de acordo com o calendário definido pelos organizadores, e diante 
da demanda de participantes em cada instrumento. 

 As modalidades de oficina em cada encontro serão definidas pelos organizadores, não 
cabendo ao participante demandar por alterações ou inclusões de modalidades nos 
encontros. 

 O calendário será disponibilizado no blog do Batuques de Pernambuco e na fan page. 
http://www.batuquesdepernambuco.com/ 
https://www.facebook.com/batuquesdepe  
 

http://batuquespe-2016-2017.eventbrite.com.br/
http://www.batuquesdepernambuco.com/
https://www.facebook.com/batuquesdepe
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e) Nas oficinas de percussão é necessário que o integrante possua seu próprio instrumento musical 
e se responsabilize por sua manutenção e transporte. 
 

f) As pessoas que fazem parte das oficinas de alfaia que precisarem trocar algum material em seus 
instrumentos (troca de pele, arquilha e cordas, afinação) poderão contar com isenção do valor 
da mão de obra para sua manutenção. 

 
2. Calendário de Atividades: 
 

a) As oficinas e ensaios ocorrerão aos domingos, nos meses de setembro de 2016 a fevereiro de 
2017. 
 

b) As oficinas ocorrem das 15:00 às 18:00 

 Das 15:00 às 16:00 – oficinas iniciais, revisão e aprendizado de toques e sequencias. 

 Das 16:30 às 18:00 – ensaios gerais. 
 

c) No mês de setembro ocorrerão oficinas quinzenais. 
 

d) Nos meses de outubro de 2016 a fevereiro de 2017 as oficinas ocorrerão semanalmente. 
 

e) Os organizadores se reservam ao direito de cancelar oficinas e ensaios em virtude de feriados, 
apresentações, ou outros motivos de força maior. 

 Oficinas e ensaios cancelados não serão necessariamente repostos, podendo ocorrer 
reposição a cargo dos organizadores. 

 
f) O calendário será divulgado e atualizado no blog e fan page do Batuques de Pernambuco, além 

de envio de e-mails com aviso de mudanças, se ocorrerem. 
 
3. Apresentações durante o carnaval 
 

a) Será realizada uma avaliação dos batuqueiros por apoiadores selecionados pela organização para 
aptidão das apresentações. 

 Os critérios serão transparentes e disponibilizados para todos os participantes. 

 Somente os participantes que atingirem a pontuação mínima poderão se apresentar 
durante o carnaval. 

 São considerados alguns fatores importantes, tais como:  
- Aptidão e domínio de seu instrumento; 
- Conhecimento de todos os toques do Grupo; 
- Disponibilidade de horário e frequência regular nas oficinas e ensaios; 
- Avaliação realizada pelos apoiadores da organização. 
 

b) Somente os integrantes que adquirirem o figurino poderão se apresentar durante o carnaval 
com o Batuques de Pernambuco. 

 
c) Durante as apresentações oficiais todos os integrantes deverão estar vestindo o figurino oficial 

do grupo. 
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d) Os horários de saída serão rigorosamente respeitados. 
 

e) O Grupo não se responsabiliza pelo transporte dos integrantes e de seus instrumentos musicais. 
 
4. Apresentações em Eventos Particulares: 
 

a) Poderão ocorrer participações em eventos particulares, eventualmente. 
 

b) A equipe para a apresentação será formada por integrantes convidados pelos organizadores, 
conforme a necessidade do contratante responsável pelo evento. 

 
c) Os convidados terão até 24h para confirmarem sua participação. Caso não haja confirmação, 

será convidado outro integrante enquanto as vagas forem sendo preenchidas. 
 
5. Pagamento: 
 
O integrante poderá optar por participar somente das oficinas e ensaios, não sendo obrigatória sua 
participação nas apresentações do carnaval. Caso deseje participar das apresentações no carnaval, 
deverá realizar também o pagamento do figurino.  
 

a) Oficinas 

 O pagamento das oficinas deverá ser realizado no momento da inscrição no portal 
Eventbrite do Batuques de Pernambuco. 

 O pagamento deverá ser integral, de acordo com a data de início da participação nas 
oficinas: 

 Iniciantes em setembro: R$ 259,18 

 O parcelamento da taxa somente poderá ser feito de acordo com o sistema Eventbrite. 

 O pagamento em boleto bancário não permite parcelamento. 

 O pagamento com cartão de crédito poderá ser parcelado em até 03 vezes. 

 Os valores acima incluem a taxa de ticket do sistema de pagamento (Eventbrite). 

 Caso o participante deseje realizar o pagamento via transferência bancária, receberá o 
desconto referente às taxas Eventbrite, ficando os valores em: 

 Iniciantes em setembro: R$ 240,00 

 Neste caso, o pagamento não poderá ser parcelado, e deverá ser realizado 
exclusivamente via transferência bancária. 

 Não serão aceitos pagamentos em espécie durante ou fora de horário das oficinas. 

 Esta medida visa a segurança dos integrantes do grupo e de seus organizadores. 

 Os valores acima são referentes às participações nas oficinas e ensaios, sendo o valor de 
R$40,00 referente a cada mês de atividade, totalizando o período de setembro de 2016 a 
fevereiro de 2017, logo não inclui o pagamento do traje oficial utilizado nas 
apresentações oficiais e nem dos instrumentos musicais. 

 Em caso de desistência, o integrante terá direito à reembolso da fração referente aos 
meses subsequentes à solicitação de desistência. 

 Não serão reembolsados o mês em curso ou meses anteriores, mesmo que o 
participante não tenha comparecido às oficinas e ensaios. 

 O prazo final para inscrição e realização do pagamento é 30 de setembro de 2016. 
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b) Traje / figurino para apresentação no carnaval 

 Será criado um cadastro específico no Eventbrite para aquisição dos figurinos. 

 O valor do figurino será divulgado no primeiro ensaio de novembro. 

 O prazo final para inscrição para as apresentações e pagamento do figurino será 
30 de novembro de 2016. 

 O pagamento deverá ser integral. 

 O parcelamento da taxa somente poderá ser feito de acordo com o sistema Eventbrite. 

 O pagamento em boleto bancário não permite parcelamento. 

 O pagamento com cartão de crédito poderá ser parcelado em até 03 vezes. 

 Não serão aceitas inscrições e pagamentos após a data limite (30/11/2016). 

 Não serão aceitos pedidos de reembolso do figurino. 
 
6. Outras informações 
 

a) Será dado como desistente o integrante que se ausentar por mais de 03 (três) encontros 
seguidos sem justificativas 

 O reembolso parcial não será realizado automaticamente. Somente após solicitação de 
desistência serão contabilizados os meses subsequentes à data de solicitação para cálculo 
do valor de reembolso. 
 

b) Assuntos referente à inscrição e pagamento devem ser tratados com os apoiadores da 
organização do Batuques de Pernambuco: 

 Contatos: 

 Edson: (83) 99688-3333 (TIM e WhatsApp) 
edson.marinho@outlook.com 

 Liliane: (83) 99900-1973 (TIM e WhatsApp) 
lilimaganin@hotmail.com 

 

 A organização do Batuques de Pernambuco não irá tratar de assuntos referentes à 
inscrição e/ou pagamento presencialmente, durante ou fora dos ensaios, em nenhuma 
hipótese. 
 

c) O Batuques de Pernambuco se reserva o direito de modificar aulas, horários, professores ou 
normas deste regulamento sempre que necessário para o bom andamento e qualidade das suas 
atividades. 

 As modificações serão realizadas e informadas com antecedência para todos os 
participantes, que poderão solicitar desligamento e receber o reembolso referente à 
fração dos meses subsequentes à data de solicitação de desligamento. 

 
d) Qualquer ato de indisciplina, cometido contra os locais das oficinas, professores ou alunos, 

compromete-se o (a) integrante a arcar com as responsabilidades legais e civis advindas do ato 

 Ficará a critério da organização do Batuques de Pernambuco decidir pelo desligamento 
do participante. 

mailto:edson.marinho@outlook.com
mailto:lilimaganin@hotmail.com
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 Não serão aceitas em nenhuma hipótese agressões verbais ou físicas a outros 
integrantes, visitantes, turistas ou transeunte, acarretanto no desligamento imediato do 
participante. 
 

e) Assuntos e casos não definidos neste regulamento serão analisados e decidido pela organização 
do Batuques de Pernambuco, mediante solicitação de participantes. 

 
 
 
 Olinda, 05 de agosto de 2016.   

 Organização do Batuques de Pernambuco 
 


