MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS PAU DOS FERROS
BR 405, Km 154, Chico Cajá, S/N, Pau dos Ferros/RN. CEP: 59900-000
Fone: (84) 4005-4109. E-mail: gabin.pf@ifrn.edu.br

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº. 008/2018-DG/PF/IFRN
OFERTA DE VAGAS PARA CURSOS DE EXTENSÃO EM MÚSICA
DO NÚCLEO DE ARTE CAMPUS PAU DOS FERROS
A Diretora-Geral do Campus Pau dos Ferros do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, no uso de suas atribuições legais, torna público
que estão abertas, de acordo com o que estabelece o presente Edital, as inscrições para os Cursos
de Extensão em do Núcleo de Arte do Campus Pau dos Ferros, ofertadas mediante submissão
e aprovação pelo Edital 03/2018-PROEX/IFRN-NUARTES.

1. DAS DOS CURSOS
1.1. Serão aceitas apenas as inscrições de candidatos que atendem aos pré-requisitos descritos
no quadro abaixo:
CURSO

Harmonia*

Percussão
Corporal

Dança

Conscientização
Corporal

PÚBLICO ALVO
Interessados em
desenvolver as
habilidades musicais
rítmicas e o conhecimento
da harmonia musical
Interessados em conhecer
e/ou aperfeiçoar o
conhecimento musical na
área
Interessados em conhecer
e/ou aperfeiçoar a dança
nos ritmos de flamenco,
samba de gafieira e forró
Interessados em conhecer
seu corpo-potência
através de alguns meios
de consciência corpórea

PRÉ-REQUISITOS
Ser servidor ou aluno
regularmente
matriculado
ou
ser morador dos
municípios do Alto
Oeste Potiguar, com
idade mínima de 12 anos
de idade

VAGAS
20 (Sendo 10
para servidores e
alunos e 10 para
comunidade
externa)
20 (Sendo 10
para servidores e
alunos e 10 para
comunidade
externa)

Ter idade mínima de 14
anos de idade

40

Ter idade mínima de 16
nos de idade

20

* Para participar do curso de harmonia, o aluno deve saber tocar um instrumento harmônico (violão, teclado,
sanfona, cavaco etc), bem como trazer o instrumento para a aula.
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1.2. No ato de inscrição, o candidato deverá optar entre um dos cursos, só sendo possível
participar de apenas um deles, sendo considerada, em caso de duplicidade de inscrições, a mais
atual.

2. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
2.1. As inscrições para os cursos de Harmonia e Percussão Corporal serão efetuadas no período
de

25

de

abril

a

18

de

maio

de

2018,

exclusivamente,

através

do

link

https://goo.gl/forms/Sdw6uLdZKJ3RjUvX2
2.2. No ato da inscrição, os interessados deverão preencher o formulário, cujas informações são
de inteira responsabilidade dos mesmos.
2.3. As 40 vagas para os cursos de Harmonia e Percussão Corporal serão distribuídas entre
alunos e servidores do Campus Pau dos Ferros (20 vagas) e membros da comunidade externa
(20 vagas), sendo que, das 20 vagas de cada curso, a metade (10 vagas) será destinada a cada
categoria e será preenchida de acordo com a ordem de inscrição.
2.4. Caso sobrem vagas em uma das categorias do respectivo curso, estas serão preenchidas
com as inscrições da outra categoria.
2.5. Para o preenchimento das vagas no curso de harmonia, os interessados serão, ainda,
submetidos a uma entrevista com o coordenador do curso, a ser realizada nos dias 23 e
24/05/2018, às 19h00, no Laboratório de Música deste Campus. Na referida entrevista, o
candidato deverá tocar, em um instrumento harmônico, uma música que tenha, no mínimo, seis
acordes.
2.6. As 40 vagas para o curso de Dança serão preenchidas por ordem de inscrição, mediante
preenchimento de ficha no primeiro dia de aula.
2.7. As 20 vagas para o curso de Conscientização Corporal serão preenchidas através de uma
carta de intenção, respondendo porque gostaria de participar da oficina, encaminhada para o
email nuarte.pf@ifrn.edu.br até o dia 30 de maio. As 20 primeiras inscrições serão efetivadas.
2.8. O resultado da seleção, exceto para o curso de dança, será publicado na página do Campus
Pau dos Ferros, no dia 30/05/2018, sendo de responsabilidade do candidato o conhecimento do
resultado.

3. DA MATRÍCULA
3.1. No ato da matrícula, os candidatos selecionados para os cursos de Harmonia e Percussão
Corporal, deverão apresentar à coordenação do curso, entre os dias 30/05 e 01/06/2018, a
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carteira de identidade (ou documento equivalente) original e cópia e a ficha de inscrição
devidamente preenchida (disponibilizada no ato da matrícula). Os documentos deverão ser
entregues no laboratório de música (Sala 124 – Bloco Anexo), nos horários de 8h Às 12h e das
14h às 18h, para os cursos de Harmonia e de Percussão Corporal e para o curso de Dança no
dia 5 de junho, das 19h às 21h na Sala 129 (Sala de Práticas Corporais).

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Os cursos de extensão serão iniciados em junho do ano corrente e terão a duração de sete
meses, iniciando no dia 4 de junho o Curso de Conscientização Corporal, no dia 5 de junho o
Curso de Dança e no dia 6 de junho os cursos de Percussão Corporal e de Harmonia.
4.2. As aulas ocorrerão conforme os horários e locais estabelecidos no quadro abaixo:

DIA E HORÁRIO
ATIVIDADE
Quartas, das 19h às Oficina de Percussão Corporal
20h30min
Quartas, das 20h40min Curso de Harmonia
às 22h10min
Terças, das 19h às 21h
Curso de Dança
Segundas, das 19h às Conscientização Corporal
21:30h

Sala 124
Música)

LOCAL
(Laboratório

de

Sala 129 (Sala de Práticas
Corporais)
Sala 125 (Sala de Artes Visuais)

4.3. Os casos omissos e as situações não previstas neste edital serão resolvidos pela
Coordenação do NUART e a Diretoria Acadêmica desse Campus.

Pau dos Ferros/RN, 23 de maio de 2018.

ANTONIA FRANCIMAR DA SILVA
Diretora-Geral
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