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CHAMADA PÚBLICA PARA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NAS ATIVIDADES DE 

ENSINO DE MÚSICA  

 

 A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Acre - Ufac, no uso de suas 

atribuições, torna pública a chamada para participação voluntária nas atividades de ensino coletivo 

de cordas (violino, viola de arco e violoncelo) promovidas pelo Laboratório de Educação Musical e 

Laboratório de Performance Musical do Curso de Licenciatura em Música.  

As inscrições ocorrerão entre os dias 22 de agosto a 02 de setembro, com entrevistas e teste de 

aptidão a serem realizados no dia 03 de Setembro. Chamada para os selecionados no site da Ufac a 

partir do dia 10 de Setembro. 

 Serão ofertadas 20 (vinte) vagas, distribuídas da seguinte forma: 

 

- 10 (dez) vagas para violino; 

- 05 (cinco) vagas para viola de arco; 

- 05 (cinco) vagas para violoncelo. 

 

- Faixa etária: de 10 a 18 anos, com preferência dada a alunos que já tiveram alguma experiência 

com aulas de música.  (casos individuais serão analisados); 

- O aluno interessado deve possuir seu próprio instrumento; 

- Horário das aulas: segundas-feiras, das 14:00 às 15:00, com início no dia 17 de Setembro. 

- O aluno deve possuir tempo para se dedicar ao estudo do instrumento (pelo menos 1 hora diária); 

- Após três faltas consecutivas ou seis faltas não-consecutivas injustificadas o aluno será desligado 

do projeto e ocorrerá a chamada do próximo aluno da lista de espera. 

- Entrevistas e teste de aptidão a serem realizados no dia 03 de Setembro a partir das 14 horas no 

Laboratório de Educação musical da Ufac, localizado no prédio do NIEAD  

- Para dúvidas contatar letcello@yahoo.com.br 

-  Para inscrição acessar https://goo.gl/forms/hOycSDtIIL44JXO52 

 

Professora Maíra Andriani Scarpellini  

Coordenadora do Projeto de Extensão “Ensino Coletivo de Cordas” 

https://goo.gl/forms/hOycSDtIIL44JXO52

