
 

 

 

 

 

 
Informação CGRAD/IA nº04/2017 – MÚSICA 
 

 MODALIDADE COMBINADA 
TROCA DE MODALIDADE 

REINGRESSO 
 

As inscrições para MODALIDADE COMBINADA, TROCA DE MODALIDADE e 

REINGRESSO estarão abertas no período de 04 a 20 de outubro de 2017. 

           Para inscrever-se é necessário comparecer na Secretaria de Graduação, preencher 

ficha de inscrição e entregar cópia do histórico escolar e integralização curricular 

(podem ser impressas a partir do site da DAC). 

Com o objetivo de manter a qualidade do ensino no Curso de Música do Instituto de 

Artes, a Coordenação analisou a quantidade de alunos matriculados atualmente em cada 

modalidade e realizou uma consulta aos docentes para verificar a condição de recebimento 

de mais alunos.  

Portanto, a Secretaria de Graduação do IA receberá inscrições somente para: 

 
ATENÇÃO: 

 
- Música Popular – Sopros – interessados em trocar de modalidade ou cursar modalidade 
combinada. 
 
- Música Erudita – Flauta - interessados em trocar de modalidade ou cursar modalidade 
combinada.  
 
- Música Erudita – Viola - interessados em trocar de modalidade ou cursar modalidade 
combinada.  
 
- Música Erudita – Violino - interessados em trocar de modalidade ou cursar modalidade 
combinada. ( inclusão no edital em 06/10/2017). 
 
- Música Erudita – Violoncelo - interessados em trocar de modalidade ou cursar 
modalidade combinada.  
 
- Música Erudita – Violão - interessados em trocar de modalidade ou cursar modalidade 
combinada.  
 
- Música Erudita – Piano - interessados em trocar de modalidade ou cursar modalidade 
combinada.  
 
- Música Erudita – Trombone - interessados em trocar de modalidade, cursar modalidade 
combinada ou reingresso. 



 

 

 

 

 

 
- Música Erudita – Voz - interessados em trocar de modalidade, cursar modalidade 
combinada ou reingresso. 
(O aluno deve ter cursado até o fim de 2017 as seguintes disciplinas: MU112 (Técnica 
vocal I), MU212 (Técnica vocal II), MU512 (Dicção I) e 
MU612 (Dicção II). 
 
- Música Erudita - Regência – interessados em trocar de modalidade, cursar modalidade 
combinada ou reingresso; 
(O aluno deve ter cursado ou estar cursando a disciplina MU247 – Iniciação à Regência II); 
 
- Música Erudita - Licenciatura – interessados em trocar de modalidade, cursar modalidade 
combinada ou reingresso; 
Os interessados nesta modalidade devem entregar: 
1) carta de intenções de, no máximo, 10 linhas, que explicite o porquê do interesse na 
licenciatura e atuações prévias no ensino musical (caso haja);  
2) integralização recente emitida pela DAC, com estimativa para integralização na 
licenciatura; 
 

 

Segue abaixo o calendário completo do processo: 

 

Período Evento 

 
04 a 20 de Outubro 

 

 
Período para inscrições dos alunos 
 

 
31 de Outubro e 01 de 

Novembro 
 

 
Envio de email aos alunos, informando data e conteúdo da 
prova 

 
 

10 a 28 de Novembro 

 
Realização das provas de aptidão, escrita e/ou entrevista 
 
Obs: Cabe lembrar que a aprovação na prova de qualquer 
modalidade não garante a vaga. Todos os aprovados 
passarão pela análise da Coordenação. 

 
05 de Dezembro 

 
Divulgação dos resultados  

 
05 a 11 de Dezembro 

 
Período para envio de ofício à DAC com nomes dos 
aprovados. 
  

 


