
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PRÓ-REITORIA DE CULTURA - PROCULT 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA AS OFICINAS DE MÚSICA/ ESCOLA 

PRÓ-MÚSICA 

SEMESTRE LETIVO 2021/1 

 

  

Projeto: Oficinas de Música (Escola de Artes Pró-Música) 

Unidade acadêmica: IAD/FACED/Depto de Música/Escola de Artes Pró-Música 

  

O coordenador do projeto Oficinas de Música (Escola de Artes Pró-Música) da unidade 

acadêmica IAD/FACED torna público o processo de seleção para preenchimento de 26 vagas 

para cursos de música do projeto PIBIART. 

  

1. Dos Candidatos 

1.1. Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 

1.1.1. Ter 12 (doze) anos completos na data da inscrição; 

1.1.2. Ter condições de acessar as aulas em formato remoto e/ou presencial; 

1.1.3. Dispor de carga horária para cursar as aulas de Instrumento nos horários designados 

pelos professores, ressalvadas as atividades assíncronas, que terão horários flexíveis. 

1.1.4. Dispor de instrumentos para estudo, próprio ou por empréstimo, em virtude da atual 

impossibilidade de uso do espaço físico e dos instrumentos da Escola de Artes. 

  

2. Das vagas: 

2.1. Serão oferecidas 26 vagas, assim distribuídas: 

2.1.1. 9 vagas para a oficina de Sopros (saxofone, flauta doce, oboé ou fagote); 



2.1.2. 02 vagas para a oficina de Flauta Transversal; 

2.1.3. 05 vagas para a oficina de Violino; 

2.1.4. 04 vagas para a oficina de Viola; 

2.1.5. 06 vagas para a oficina de Violoncelo. 

 

2.2. Dependendo da demanda, será facultado aos professores e bolsistas convocar mais 

candidatos do que o número de vagas previsto no edital, criando metodologias de aulas 

coletivas, especialmente para alunos iniciantes. 

 

3. Das aulas: 

3.1. As aulas serão ministradas em formato remoto, podendo contemplar atividades assíncronas 

e síncronas, conforme planejamento pedagógico de cada professor orientador e seus 

respectivos bolsistas. 

3.1.1. Assim que o cenário da pandemia permitir, as aulas poderão passar ao formato 

presencial, a critério do professor. 

3.2. A duração das aulas individuais de instrumento será de 45 minutos semanais. 

3.3. As aulas do projeto seguirão o calendário acadêmico da UFJF, no que concerne a recessos, 

período de férias e período para desenvolvimento das atividades acadêmicas e de extensão. 

3.3.1. Excepcionalmente, durante o período da pandemia da COVID-19, por força da 

Resolução n. 23/2020 do CONSU/UFJF, as aulas do projeto de extensão poderão ocorrer 

independentemente das aulas dos cursos de graduação. 

 

4. Das regras para permanência no projeto: 

4.1. O aluno admitido para as oficinas de música ficará sujeito à avaliação semestral do seu 

progresso, a ser aferido pelos respectivos professores de instrumento. 

4.2. É obrigatória a participação nos recitais de final de semestre e em outros eventos indicados 

pela coordenação do projeto. 

4.3. No ato da matrícula, o aluno deverá assinar um termo de cessão de imagem que permita 

divulgação das suas participações nos recitais nas mídias em que houver divulgação do projeto. 



4.4. O aluno que completar seis semestres letivos de atividades não poderá continuar nas 

oficinas de música, a menos que participe de novo processo seletivo, como forma de 

proporcionar rotatividade das vagas aos membros da comunidade. 

  

5. Das seleções: 

5.1. As seleções para as oficinas de instrumentos musicais serão realizadas em formato remoto, 

em plataforma divulgada oportunamente aos candidatos inscritos. 

5.2. Será realizada uma entrevista, em que os candidatos serão avaliados em aspectos 

relacionados à sua formação musical prévia, seu interesse pelo estudo de Música e seus 

objetivos com a participação no projeto. 

5.3. É permitido ao candidato concorrer a vagas em mais de uma oficina. 

5.4. Candidatos às oficinas de sopros e/ou flauta transversal deverão enviar um vídeo de 01 

minuto executando um trecho de peça musical de livre escolha. 

5.4.1. O vídeo poderá ser disponibilizado para a banca examinadora por e-mail ou por 

plataformas como o Whatsapp, em número fornecido aos candidatos inscritos para essa 

finalidade. 

 

6. Da inscrição 

6.1. As inscrições serão realizadas em formato digital, por meio de preenchimento de 

formulário eletrônico que será disponibilizado na página do Facebook do projeto Oficinas de 

Música da UFJF e no site do curso de Licenciatura em Música da UFJF. 

6.1.1. Candidatos que não tenham acesso à plataforma Facebook podem solicitar o link de 

inscrição pelo e-mail oficinasdemusicadaufjf@gmail.com, a partir do dia 12/03/2021 ou 

acessá-lo no site do curso de Licenciatura em Música da UFJF. 

6.2. Sob nenhuma hipótese serão aceitas inscrições que excedam o limite do prazo estabelecido 

por este edital, a saber, dia 21/03/2021. 

6.3. É de responsabilidade do candidato a veracidade das informações constantes do seu 

formulário de inscrição. 

6.4. No ato de matrícula, será necessária a comprovação da idade mínima requerida no item 

1.1.1 por meio da apresentação de cópia simples de documento de identificação pessoal. 
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7. Da divulgação dos resultados e início das aulas 

7.1. Os resultados serão divulgados no dia estabelecido, no site da Procult e nas páginas do 

Facebook e do Instagram do projeto Oficinas de Música da UFJF, bem como no site do curso 

de Licenciatura em Música da UFJF; 

7.1.1. A divulgação do resultado final ocorrerá na data estabelecida pelo item 9 deste edital; 

7.2. Os candidatos aprovados ficam convocados para o início das aulas a partir de abril de 2021, 

em data a definir. 

  

8. Das matrículas dos aprovados 

8.1. O período de matrículas para os aprovados ocorrerá entre os dias 29/03/2021 e 31/03/2021. 

8.2. No ato da matrícula, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

8.2.1. Formulário de matrícula preenchido, incluindo os dados pessoais do candidato, seu 

endereço e a(s) oficina (s) em que requer matrícula; 

8.2.2. Cópia simples de documento de identificação pessoal; 

8.2.3. Cópia simples de comprovante de residência; 

8.2.4. Termo de cessão de imagem assinado, autorizando a divulgação de vídeos dos recitais e 

demais atividades desenvolvidas no âmbito do projeto. 

8.3. A matrícula terá validade semestral, precisando ser renovada no início de cada semestre 

letivo, de forma a evitar o acúmulo de vagas ociosas no projeto. 

8.4. O formulário de matrícula e o termo de cessão de imagem serão disponibilizados na página 

do Facebook do projeto Oficinas de Música da UFJF, bem como no site do curso de 

Licenciatura em Música da UFJF. 

 

9. Cronograma 

9.1. Período de inscrições e resposta dos questionários, quando cabíveis: 11/03/21 a 21/03/21. 

9.2. Realização das entrevistas: 23/03/2021. 

9.5. Divulgação dos aprovados e da lista de suplentes: 25/03/2021. 

9.6. Período de matrículas: 29/03/2021 a 31/03/2021. 

9.7. Início das aulas: abril de 2021. 

 

10. Das disposições finais 



10.1. As aulas serão em formato remoto até que haja o retorno das atividades presenciais 

determinado pela administração superior da UFJF. 

10.2. Casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do processo seletivo. 

  

Juiz de Fora, 10 de março de 2021. 

  

Prof. Dr. Marcus Vinícius Medeiros Pereira 

SIAPE 1615392 

Diretor da Escola de Artes Pró-Musica 

  

Prof. Dr. Fernando Vago Santana 

SIAPE 3004396 

Coordenador das Oficinas de Música da UFJF 

 


