
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – PROEC 

 
EDITAL N.º 05/2017 

NÚCLEO DE ENSINO DE MÚSICA 

 
A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), por meio da Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), no uso de suas atribuições 
legais, torna público o presente Edital para inscrição e seleção de alunos 
para o Núcleo de Ensino de Música da UFERSA, de acordo com as 
condições definidas neste Edital. 
 

1. CURSOS 

1.1. Serão ofertados cursos na área de música de acordo com a tabela 

abaixo:  

CAMPUS CURSOS VAGAS PRÉ-REQUISITOS 

Mossoró 

PRÁTICA CORAL 40  Possuir idade maior de 18 anos. 

Link para inscrição: https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/976 

PRÁTICA CORAL INFANTIL 20  Possuir idade entre 08 e 11 anos. 

Link para inscrição: https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/977 

VIOLÃO INICIANTE 
40 

 Possuir o instrumento musical; 

 Possuir idade maior de 14 anos. TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL 

Link para inscrição: https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/978 

VIOLÃO INTERMEDIÁRIO 

30 

 Possuir o instrumento musical; 

 Possuir idade maior de 16 anos; 

 Conhecer e executar os acordes maiores e 
menores. 

TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL 

Link para inscrição: https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/979 

PRÁTICA DE CONJUNTO EM MPIB
1
 

(QUALQUER INSTRUMENTO/VOZ) 
15 

 Possuir idade maior de 16 anos; 

 Possuir/ tocar o instrumento musical; 

 Ler partitura. 

Link para inscrição: https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/980 

PRÁTICA DE CONJUNTO EM 
CHORO 

15 
 Possuir/tocar o instrumento musical 

 Possuir idade maior de 16 anos; 

 Ler partitura. 

Link para inscrição: https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/981 

Pau dos 
Ferros 

 

VIOLÃO INICIANTE 
40 

 Possuir o instrumento musical; 

 Possuir idade maior de 14 anos. TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL 

Link para inscrição: https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/982 

VIOLÃO INTERMEDIÁRIO 

30 

 Possuir o instrumento musical; 

 Possuir idade maior de 16 anos; 

 Conhecer e executar os acordes maiores e 
menores. 

TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL 

Link para inscrição: https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/984 

Angicos 

VIOLÃO INICIANTE 
40 

 Possuir o instrumento musical; 

 Possuir idade maior de 14 anos. TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL 

Link para inscrição: https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/983 

VIOLÃO INTERMEDIÁRIO 

30 

 Possuir o instrumento musical; 

 Possuir idade maior de 16 anos; 

 Conhecer e executar os acordes maiores e 
menores. 

TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL 

Link para inscrição: https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/985 

                                                           
1 A MPIB (Música Popular Instrumental Brasileira) é um gênero da Música Popular Brasileira que em seu desenvolvimento 

histórico dialoga profundamente com o choro, com a bossa nova e com o jazz, tendo como principais características criação 

e improvisação. 
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1.2. Cada curso terá duração de um ano (02 semestres). 

1.3. Para a certificação, o aluno deverá integralizar, no mínimo, 75% de 

aproveitamento das atividades. 

2. INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas nos dias 20 e 21 de junho 

de 2017, através dos links apresentados no item 1.1 deste edital . 

2.2. O formulário digital será aberto a partir das 00:00h do dia 20 de 

junho de 2017 e será encerrado às 23:59h do dia 21 de junho de 

2017. 

2.3. As vagas dos cursos serão preenchidas de acordo com a ordem de 

inscrição (data e hora), exceto a Prática coral (ver item 3 do edital). 

2.4. Os candidatos deverão se inscrever em apenas 01 (um) curso. 

 

3. SELEÇÃO (somente para Prática coral) 

3.1. Os candidatos deverão realizar a execução de uma obra musical, 

de livre escolha, no dia de sua avaliação. 

3.2. No dia 23 de junho 2017 será publicada a relação constando nome 

dos candidatos, data e horário para a audição dos alunos, que 

ocorrerá nos dias 27 e 28 de junho de 2017 no auditório da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura da UFERSA, localizada na Av. 

Francisco Mota, 572 - Bairro Costa e Silva, Mossoró, RN, Campus 

Leste. 

3.2.1. A não participação do candidato no processo de audição, em 

qualquer hipótese, em data e horário a ser publicado, conforme 

previsto no item 3.2, implicará em sua desclassificação do 

presente processo seletivo. 

 

4. RESULTADO 

4.1. O resultado será publicado no dia 30 de junho de 2017 na página 

da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFERSA 

(https://proec.ufersa.edu.br/nucleo-de-ensino-de-musica-da-

ufersa/). 

 

5. MATRÍCULA 

5.1. Os alunos contemplados deverão comparecer impreterivelmente 

nos dias 04 e 05 de julho de 2017, entre os horários 08:00 às 11:00 

e 14:00 às 17:00 com a seguinte documentação: 

 

5.1.1. Cópia do RG ou CNH 

5.1.2. 01 foto 3x4 

 

5.2. Caso o aluno não compareça no dia e horário estabelecidos no item 

5.1 deste edital para a confirmação da matrícula, a vaga será 

preenchida pelo respectivo candidato suplente. 
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5.3. Locais de matrícula 

 

CIDADE LOCAL 

Mossoró 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFERSA. 
Av. Francisco Mota, 572 - Bairro Costa e Silva, Mossoró, RN, 
Campus Leste. 

Pau dos Ferros 
Casa de Cultura Joaquim Correia 
Praça da Matriz 157, Centro, Pau dos Ferros. 

Angicos 
Campus da UFERSA 
Secretaria da Direção do Campus 

 

 

6. INÍCIO DAS AULAS 

6.1. As aulas terão início a partir de 10 de julho de 2017, conforme 

cronograma divulgado no ato da matrícula. 

 

7. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA 

Inscrição 20 e 21/06/2017 

Cronograma de audições (prática coral) 23/06/2017 

Seleção (somente para prática coral) 27 e 28/06/2017 

Resultado 30/06/2017 

Matrícula 04 e 05/07/2017 

Início das aulas 10/07/2017 

 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão 

analisados pela PROEC/UFERSA. 

8.2. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

   
                     
 
 

Mossoró, 31 de maio de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Rodrigo Sérgio Ferreira de Moura  
Pró-Reitor de Extensão e Cultura 


