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EDITAL N.º 001/2020 - PROEC/UFERSA 

NÚCLEO DE ARTE E CULTURA – NAC/UFERSA – 2020.1 
 
A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura               
(PROEC), no uso de suas atribuições legais, tornam público o presente Edital para inscrição de alunos no                 
Núcleo de Arte e Cultura – NAC/UFERSA, de acordo com as condições definidas neste Edital. 
 
1. DOS CURSOS 

1.1. Os cursos de extensão ofertados pelo NAC são estruturados por atividades teórico-práticas. 

1.2. São ofertadas oficinas na área de arte de acordo com a tabela abaixo:  

MODALIDADE OFICINAS VAGAS DESCRIÇÃO DIA DA AULA HORÁRIO 

Teatro Interpretação teatral 25 

Trabalho experimental das possibilidades    
dos elementos da interpretação teatral:     
Expressão corporal e vocal; Texto teatral;      
Interpretação de diálogos, jogos    
experimentais de teatro. Montagem de     
pequenos quadros ou esquetes teatrais. 
 
Pré-requisitos: Possuir idade igual ou     
superior a 15 anos. 

Quarta-feira 17:15 às 19:15 

Dança 

Dança contemporânea 25 

Aulas de técnica da dança     
contemporânea, investigação do   
movimento individual e fluidez do corpo.      
Montagem de grupo e trabalho cênico      
experimental. 
 
Pré-requisitos: Possuir idade igual ou     
superior a 14 anos. 

Segunda-feira 
Quarta-feira 

17:30 às 18:30 

Dança de salão 25 

Vivências nas técnicas de dança de salão.       
Aulas voltadas para o ritmo e expressão       
cultural da dança de salão para single,       
duplas e/ou grupos.  
 
 
Pré-requisitos: Possuir idade igual ou     
superior a 14 anos. 

Terça-feira 
Quinta-feira 

17:30 às 18:30 

Música 

Prática de Conjunto em Choro 12 

Prática em grupo para diversos     
instrumentos desenvolvendo a linguagem    
do choro, através de repertório variado,      
do tradicional ao contemporâneo    
abordando os diversos subgêneros do     
choro como valsa, polca, maxixe, dentre      
outros. 
 
Pré-requisitos: Possuir o instrumento    
musical; possuir idade maior de 16 anos;       
tocar por partitura e/ou cifras em nível       
elementar. 

Quinta-Feira 17:15 às 19:15 

Violão infantil 15 

Aulas coletivas de violão direcionada para      
crianças. 
 
Pré-requisitos: Possuir idade entre 10 e      
12 anos; possuir instrumento musical     
(violão). 

Terça-feira 17:15 às 18:45 

 

1.3. As oficinas terão duração até o final do semestre letivo 2020.1. 

1.4. Para a certificação, o aluno deverá integralizar, no mínimo, 75% de aproveitamento das atividades. 

 



2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. A inscrição será gratuita e realizada nos dias 02 a 13 de março de 2020, através do link                  

https://bit.ly/30CCBd3  

2.2. O formulário digital será aberto a partir das 08:00h do dia 02 de março de 2020 e será encerrado às                    

21:59h do dia 13 de março de 2020.  
2.3. As vagas dos cursos serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição (data e hora), exceto                 

prática de conjunto em choro, que haverá seleção. 

2.4. O candidato deverá anexar no formulário digital, em local específico, os seguintes documentos: Foto              

3x4 e RG ou CNH. 

2.5. É obrigatório o preenchimento dos campos CPF e E-mail no formulário de inscrição para efeitos de                

cadastro no SIGAA. 

 
3. DA SELEÇÃO (Somente para Prática de Conjunto em Choro) 

3.1. O processo de seleção da oficina será realizado no Núcleo de Arte e Cultura – NAC/UFERSA,                
localizado no térreo do prédio central, na Av. Francisco Mota, 572 - Bairro Costa e Silva, Mossoró,                 
RN, Campus Oeste. 

3.1.1. Os candidatos da Prática de Conjunto em Choro deverão tocar uma música de livre escolha no                
dia 18 de março de 2019 às 17:15h para o processo de seleção. 

3.2. A ausência do candidato no processo de seleção, em qualquer hipótese, em data e horário previstos                
em edital, implicará em sua desclassificação.  

 
4. DO RESULTADO  
4.1. O resultado será publicado no dia 19 de março de 2020 na página da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da                     

UFERSA (https://proec.ufersa.edu.br/). 
 
5. DO INÍCIO DAS AULAS 

5.1. As aulas terão início a partir de 23 de março de 2020, seguindo o cronograma estabelecido no item                  

1.2 deste edital. 

5.2. As aulas de Teatro e Música serão realizadas no Núcleo de Arte e Cultura – NAC/UFERSA, localizado                 

na Av. Francisco Mota, 572 - Bairro Costa e Silva, Mossoró, RN, Campus Oeste; Já as aulas de dança                   

serão realizadas no Prédio do Expocenter (sala 05), Campus Leste. 

 

6. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 

INSCRIÇÃO 02 a 13 de março de 2020 

SELEÇÃO  Prática de Conjunto em Choro - 18/03/2020 às 17:15h 

RESULTADO 19 de março de 2020 

INÍCIO DAS AULAS 23 de março de 2020 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados pela PROEC/UFERSA. 

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

  
Mossoró, 14 de fevereiro de 2020. 

 

_____________________________________________ 

Joel Medeiros Bezerra 
Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura da UFERSA 

https://bit.ly/30CCBd3

