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COMUNICADO 

 

 

É com satisfação que a Pró- Reitoria de Extensão e Cultura apresenta a Banda Pequi 

–Orquestra de Música Brasileira como produto cultural com o objetivo de enriquecer 

artisticamente os eventos, congressos, encontros e simpósios das respectivas unidades da 

Universidade Federal de Goiás.  

A Banda Pequi é um projeto de Extensão da Escola de Música e Artes Cênicas da 

UFG e tem como objetivo estimular a performance de instrumentistas, tendo como foco a 

música popular brasileira. Em dezoito anos de ininterruptos trabalhos, a Banda Pequi vem se 

destacando e interferindo no cenário cultural, presente em inúmeros eventos regionais 

nacionais e internacionais, não só da UFG como de outras instituições.  

A banda tem hoje três produtos: Dvd Banda Pequi pelo projeto Rumos do Instituto Itaú 

Cultural (2005);  Cd Banda Pequi, Leila Pinheiro e Nelson Faria (Proec/Secretaria 

Municipal de Cultura, 2010);  Dvd Banda Pequi e convidados especiais-João Bosco e 

Nelson Faria(Proec/Fundo Estadual de Cultura, 2016), gravado ao vivo no Música no 

Campus. O mais recente produto é o DVD Banda Pequi e convidados especiais-Lenine e 

Carlos Malta(Porec /Lei Goyazes), gravado em janeiro de 2018 e em fase de edição e 

mixagem, com previsão de lançamento para o segundo semestre deste ano. 

Para a participação da Banda Pequi em seu evento é necessária uma solicitação por 

escrito do diretor da Unidade ou do coordenador do evento, encaminhada à PROEC 

informando data, horário, local e número de inscrições, com um prazo de no mínimo 30 dias 

de antecedência.  

Essa solicitação será devidamente analisada e um parecer técnico será emitido 

efetivando o evento e/ou solicitando o cumprimento das exigências necessárias. O parecer 

será emitido mediante as seguintes considerações:  

1- Prazo da solicitação (mínimo de 30 dias)  

2- Dias da apresentação (preferencialmente de segunda a quinta). Sexta, sábado e 

domingo deverá ser analisado.  

3- Quantidade de inscrições do evento (no mínimo 300 para local fechado e 600 para 

local aberto).  
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4- Sonorização e iluminação (para eventos de grande porte que sejam em teatro com 

capacidade de lotação acima de 800 lugares ou apresentação ao ar livre).  

5- Transporte de equipamentos para eventos dentro ou fora da UFG e transporte em 

ônibus com ar refrigerado, hospedagem e alimentação (para eventos em cidades com distância 

acima de 300 km).  

6- Inclusão da Banda Pequi como atração artística na programação do evento em 

cartazes, folders, e todas as mídias.  

7- Atendido as necessidades técnicas a apresentação será realizada sem nenhum ônus 

para a unidade. Informamos ainda que a PROEC dispõe de um número de dez apresentações 

anuais que devem ser atendidas no ano vigente, não sendo acumulativas.  

 

 

Goiânia, 12 de abril de 2018. 

 

 

Lucilene Maria de Sousa 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 
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