
Anhembi & Você no Lolla 2023 

A 10ª edição de um dos maiores festivais de música do Brasil pode ficar ainda melhor para você. 

Curte música? Curte festivais? Curte produzir conteúdo para as redes sociais? Então essa é a sua 

chance de mostrar seu talento e ainda participar dessa super ação em parceria com a Rádio Mix 

Fm. 

Durante os 3 dias do festival Lollapalloza 2023 a Anhembi Morumbi terá correspondentes que 

produzirão conteúdo para a Rádio Mix e suas redes sociais próprias, com possibilidade de 

replicação em nossos perfis do Instagram, Tiktok, Twitter e Youtube. 

Quer saber como participar? 

 

Confira as regras: 

De 01 a 12 de março você precisa enviar um vídeo falando porque você merece participar como 

correspondente no festival no link contido neste edital. 

O vídeo deve ter até 1 minuto de duração e ser gravado na vertical. 

Use a sua criatividade na hora de produzir o material. Utilize uma linguagem própria de vídeos 

em redes sociais. 

Todos os estudantes maiores de 18 anos da Anhembi Morumbi poderão participar, 

considerando todos os cursos, turnos e unidades, das modalidades de Graduação Presencial, 

Graduação Semipresencial e Graduação Live. 

No dia 13 de março serão divulgados os 3 selecionados, sendo: 1 repórter Mix no Lolla, 2 

correspondentes Mix no Lolla. A seleção será feita pelo corpo de jurados técnicos da Anhembi 

Morumbi. 

 

Atribuições 

A pessoa selecionada como Repórter Mix no Lolla acompanhará os 3 dias de evento junto à 

equipe da Rádio Mix no festival, e poderá interagir e entrevistar com os convidados do espaço, 

gerando conteúdo para a cobertura da Rádio Mix e suas próprias redes sociais. 

As duas pessoas selecionadas como Correspondentes, ficarão no estúdio da Rádio Mix, 

cobrando o evento, e gravando conteúdos para as suas redes sociais, com possibilidade de 

replicação para os perfis da Anhembi e da Rádio Mix. Será feito um alinhamento prévio com 

sugestão de um cronograma. Os correspondentes ganharão 1 par de ingressos para acompanhar 

presencialmente um dos dias do festival (não será possível escolher a data do evento). 

A Rádio Mix oferece transporte de sua sede até o festival (Rua Vergueiro, 1211, 22º andar, São 

Paulo-SP, CEP: 01504-001), e vice-versa. O transporte de suas residências até a rádio fica a cargo 

dos participantes, bem como uma possível acomodação, caso não seja da capital ou precise de 

hospedagem. 

É de responsabilidade do participante também arcar com os custos de alimentação durante o 

período do Live Estágio. 



As pessoas escolhidas deverão ter disponibilidade de frequentar e/ou trabalhar no festival nos 

3 dias de evento, bem como participar de reuniões prévias de alinhamento com a equipe 

Anhembi Morumbi e Mix FM. 

A produção de conteúdos sobre o festival nas redes sociais começará no dia 13 de março, e se 

encerrará no dia 27 de março de 2023. 

Todos os participantes receberão certificado de participação com horas complementares 

assinados pela Anhembi Morumbi e pela Rádio Mix. 

 

Disposições Gerais 

Ao enviar o formulário de participação, os candidatos concordam com todos os termos deste 

regulamento, não cabendo, de forma alguma, contestação. 

A Anhembi Morumbi e a Rádio Mix não se responsabilizam por itens ou pertences subtraídos ou 

perdidos durante o evento. 

O descumprimento das regras presentes neste regulamento resulta na eliminação dos 

candidatos. 

Quaisquer informações ou casos não presentes neste regulamento serão analisados e julgados 

pela comissão interna. 

 


