
EDITAL N° 01/2017

“Projeto Direito à Arte”

Processo de seleção para formação e atuação em canto coral com participação no Coral
PRUN’ART da Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG

O Programa Universitário de Apoio às Relações de Trabalho e à Administração da Justiça  da 

Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG comunica:

 A)  A criação do CORAL PRUN’ART destina-se a constituir espaço de interação ciência &  arte  por 

meio da prática coral com o viés sensibilizador para questões relacionadas aos direitos fundamentais, 

individuais e sociais; 

B) A abertura de inscrições no processo seletivo  para ingresso no Coral PRUN’ART –UFMG.  

1. Objetivo: 

Seleção de interessados em integrar o Coral PRUN’ART na condição de membro coralista e/ou participar

de projetos de pesquisa de suporte às atividades do Coral.

2. Informações gerais:

2.1 A participação  no  Coral  se  dará  nas  modalidades  bolsista,  voluntária  e  pianista  co-

repetidor.

2.2 O ingresso no Coral obedecerá a ordem de classificação no processo seletivo.

2.3 A participação no Coral será objeto de certificação correspondente a 30 horas semestrais

correspondentes  à  presença  em  ensaios  e  eventos,  desde  que  atendidos  critérios

regulamentares de aproveitamento. 

2.4 O Projeto inaugural  do Coral  PRUN’ART  corresponderá ao período 2018.1 (março a

julho/2018).

2.5 Serão desenvolvidas atividades de iniciação científica de suporte às atividades do coral, de

forma obrigatória para os bolsistas e facultativa para os coralistas interessados ou outros

pesquisadores do Prunart. 



2.6 Os dias e horários de ensaios do Coral serão designados, sempre que possível de acordo o

consenso e a maioria dos integrantes. 

3. Condições de participação:

Coristas voluntários:

3.1 Disponibilidade de três horas semanais às atividades do Coral.

3.2 Disponibilidade  para  participar  das  apresentações  públicas  do  Coral  conforme  agenda

estabelecida pelo regente-coordenador.

Coristas bolsistas e pianista co-repetidor:

3.3 Disponibilidade de três horas semanais às atividades do Coral.

3.4 Disponibilidade para participar por uma hora e meia de grupo de estudos para suporte das

atividades do coral.

3.5 Disponibilidade  para  participar  das  apresentações  públicas  do  Coral  conforme  agenda

estabelecida pelo regente-coordenador.

4. Processo seletivo:

4.1 1ª. Etapa: entrevista e avaliação de aptidão vocal (não é necessário ter conhecimento 

teorico-prático musical). Caso solicitado o candidato deverá executar o trecho do Hino 

Nacional Brasileiro: 

“Mas, se ergues da justiça a clava forte

Verás que um filho teu não foge à luta

         Nem teme, quem te adora, a própria morte”

Letra-Joaquim Osório Duque Estrada. Música, Francisco Manuel da Silva. 

Hino Nacional Brasileiro criado em 1831. 

             4.2       2ª. Etapa: (para as modalidades: corista voluntário, corista bolsista e pianista co-repetidor)

entrevista sobre assuntos relacionados aos objetivos do PRUNART-UFMG,

sendo suficiente, para tanto, a leitura título “Versão Sintética” - páginas 33 a 38 do

Manual do Prunart (VASCONCELOS, A. G. Programa Universitário de Apoio às

Relações de Trabalho e à Administração da Justiça. B. Hte.: RTM, 2012).



4.3      3ª. Etapa: (para a modalidade corista bolsista)

Execução de obra vocal solo (livre-escolha), no seu registro vocal (trazer 3 cópias da partitura para
a banca); 

A obra de livre escolha deverá ser executada sem acompanhamento instrumental

Leitura à primeira vista de partitura coral;

Teste de memória musical

4.4      4ª. Etapa: (apenas para o pianista co-repetidor)

Execução  de  obra  instrumental  solo  (livre-escolha,  trazer  3  cópias  da  partitura  para  a  banca);
executar a introdução do hino nacional brasileiro.

Leitura à primeira vista de partitura coral aberta e de um coral de Bach;

Teste de memória musical

4.5      O candidato deverá comparecer ao processo seletivo munido dos seguintes documentos:

4.5.1  Declaração assinada de disponibilidade de horário (anexo I).

                        4.5.2  Declaração de ciência e participação voluntária (anexo II).

                        4.5.3  Comprovante de matrícula, no caso de aluno da UFMG.

4.5.4 O dia e horário do processo seletivo serão confirmados por meio dos dados da ficha de 

inscrição do candidato.

5. Vagas e inscrições:

5.1 Vagas: serão disponibilizadas uma total de 60 vagas correspondentes aos naipes soprano,

contralto, tenor e baixo e uma vaga para pianista co-repetidor. 

5.1.1 Para a modalidade bolsista serão reservadas 10 vagas dentre o número total

disponibilizado. 

5.1.2 O corista bolsista selecionado contará com apoio financeiro de R$ 400, 00

reais pelo desenvolvimento de das atividades mensal do coral que se iniciarão a

partir da convocação realizada pelo regente-coordenador.

5.1.3 Para os coristas voluntários serão atribuídas 50 vagas que correspondem ao

número restante do total de vagas disponibilizadas. 



5.1.4  Comporão cadastro de reserva os aprovados excedentes do limite de vagas.

5.1.5  Se necessário, poderá ser publicado novo edital.

5.2.   Poderão se habilitar no processo seletivo: professores, servidores, alunos e ex-alunos da

UFMG, pesquisadores do PRUNART-UFMG e quaisquer interessados sujeitos à aprovação

da coordenação do PRUNART. 

5.3      Período de inscrições: de 17 de novembro a 18 de dezembro até às 12h.

5.4      As inscrições poderão ser realizadas pelo link: https://goo.gl/forms/EG7DZggA7XdsfCct2

6. A seleção será realizada nos dias 18 e 19 de dezembro. A seleção da primeira e da segunda

etapa serão realizadas no dia 18 de dezembro, às 15 horas. A terceira e quarta etapas serão

realizadas no dia 19 de dezembro, às 15 horas, no quarto andar do prédio da pós-graduação,

sala 403. 

7. A publicação da lista dos aprovados será divulgada em: 22 de dezembro de 2017 

8. Outras  informações:  ligar  para  o  telefone  3409.8626  (PRUNART)  ou  enviar  e-mail  para:

ufmg.prunart@gmail.com 

Regente Leonardo Bittencourt
   Estagiário e Pesquisador do PRUNART – Regente do Coral

                                                            Bacharel em Regência pela UFMG            

Prof. Doutor Antônio Gomes de Vasconcelos
Coordenador do PRUNART

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2017

https://goo.gl/forms/EG7DZggA7XdsfCct2


Anexo I (EDITAL N° 01/2017)

(Para: Acadêmicos da UFMG)

Eu,                                                                                                                                         ,

R.A.                       , regularmente matriculado(a)no_______período do curso de 

_________________________  , declaro ter disponibilidade de horário, para atuar junto ao coral 

Prun’Art, no período de Março a Agosto conforme exigências previstas no regulamento e no edital 

01/2017 do Coral Prun’Art. Declaro ainda, participar do processo seletivo do coral na modalidade de 

corista ____________________.

___________________________________

Assinatura do candidato(a)

Belo Horizonte/MG ____de_____de 2017.

Anexar a esta ficha:

Cópia do comprovante de matrícula (somente para os Acadêmicos) 

Entregar no dia da Seleção. 



Anexo II (EDITAL N° 01/2017)

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO GRATUITA E VOLUNTÁRIA

(Para os que não são acadêmicos da Universidade Federal de Minas Gerais)

Eu,                                                                                  , CPF:                                            ,

RG:                                                       , não sou acadêmico da Universidade Federal de Minas Gerais,

mas, gostaria de participar do Coral desta instituição. Para isso, declaro e aceito participar do coral Prun’

Art da Faculdade de Direito da UFMG de forma voluntária, ou seja, não recebendo pagamento, bolsa ou

qualquer outro benefício desta Instituição, durante todo o tempo em que eu estiver compondo este grupo

de cantores. Apenas receberei Certificado de 30 horas semestrais referentes a efetiva participação no

coral.

_____________________________________

Assinatura do Candidato

Belo Horizonte/MG ____de_____de 2017.

Caso seja selecionado, trazer  cópias do CPF e RG.

Entregar na secretaria do PRUNART.
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