
 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

Fundação Percival Farquhar – Entidade mantenedora 
 

 

Processo Seletivo de Chamamento para a Oficina de Canto Coral 

 

EDITAL UNIVALE Nº 069/2019 

 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, mantida pela Fundação 

Percival Farquhar, CNPJ nº 20.611.810/0001-91, com sede no município de 

Governador Valadares/MG, faz saber aos interessados que, no período de 01 a 08 

de novembro de 2019, estarão abertas as inscrições para o Processo de Seleção 

aos interessados em cursar a Oficina de Canto Coral, o qual se regerá pelas normas 

contidas neste Edital. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 A Oficina de Canto Coral é um minicurso de extensão gratuito, de caráter 

artístico e performático, desenvolvido pelo Centro Acadêmico Edvaldo Fernandes 

Filho (CAEF). O objetivo principal do minicurso é o de proporcionar a vivência em 

canto e coral, desenvolvimento e conhecimento de palco, aperfeiçoamento da sua 

classificação vocal, percepção de nuances musicais e técnicas do canto, através da 

prática do canto em grupo e de musicalização, além da futura constituição do Coral 

Univale. 

1.2 Com ensaios regulares a oficina será finalizada em dezembro, quando 

teremos como culminância uma apresentação de final de ano, oportunidade em que 

os participantes apresentarão as músicas ensaiadas ao longo dos dois meses para 

todo o corpo discente, docente, funcionários e familiares e amigos dos integrantes 

da oficina. 

 

 

 



 
 

 
 

 

2 DA COMPOSIÇÃO  

2.1 A oficina é meio preparatório para a posterior formação do Coral 

Universitário, neste sentido podem compor a oficina alunos, ex-alunos e funcionários 

da instituição, devendo o(a) participante comprovar seu vínculo com a 

Univale/Fundação Percival Farqhuar, seja acadêmico ou funcional.  

2.1.1 A Oficina de Canto e Coral tem caráter recreativo e é de livre adesão 

pelos alunos e funcionários da FPF, sendo que o tempo dispensado em suas 

atividades pelos funcionários da FPF não serão computados como jornada de 

trabalho. 

 

3 DA DURAÇÃO 

3.1 A Oficina de Canto Coral Univale terá início no dia 09/11/2019 e terá como 

marco final a apresentação das músicas ensaiadas no dia, em apresentação 

direcionada aos funcionários da instituição, familiares e amigos dos integrantes da 

oficina. 

3.2 O (a) participante deverá comparecer ao ensaio semanal. O ensaio 

ocorrerá aos sábados, das 14 às 17 horas, salvo feriados, momento em que será 

remarcado o ensaio para outro dia da semana, preferencialmente sexta-feira das 19 

às 22 horas, no Campus Armando Vieira, localizado na Rua Juiz de Paz José de 

Lemos, 695 - Vila Bretas, Gov. Valadares - MG, 35030-260. 

 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições para o processo seletivo terão início no dia 01/11/2019 e 

serão encerradas no dia 08/11/2019. Deverão ser feitas através do preenchimento 

de um formulário eletrônico disponível no link 

https://forms.gle/P2oUY3BmcXuMuhtT8. 

 

5 DAS VAGAS 

5.1 A Oficina de Canto Coral disponibilizará o preenchimento de até 32 (trinta e 

duas) vagas, distribuídas em 08 (oito) soprano, 08 (oito) mezzo-sopranos, 08 (oito) 



 
 

 
 

tenores e 08 (oito) barítonos. O número de vagas por naipe poderá sofrer alterações 

sem aviso prévio, a livre critério do Maestro responsável pela Oficina. 

 

6 DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 O processo seletivo acontecerá no dia 09/11/2019, das 14 às 17 horas no 

Campus I, Armando Vieira localizado na Rua Juiz de Paz José d e Lemos, 695 - Vila 

Bretas, Gov. Valadares - MG, 35030-260, visando o preenchimento das vagas 

conforme classificações vocais. Os(as) interessados(as) deverão realizar uma 

apresentação breve, podendo apresentar uma música de sua escolha. Além disso 

deverão reproduzir as escalas que serão apresentadas pelo maestro utilizando o 

piano. Os critérios adotados para a seleção serão:  

a) afinação;  

b) qualidade vocal; 

c) preenchimento dos naipes vocais de soprano, mezzo-soprano, tenor e 

barítono. 

6.2 A banca examinadora será composta pelo instrumentista e cantor Paulo 

Márcio Rodrigues Nascimento e pela instrumentista e cantora Isabela Rosa Lopes. A 

banca examinadora terá a prerrogativa de ouvir apenas trechos da música escolhida 

ou interromper a avaliação se julgar suficiente o que já tiver ouvido. 

 

7 DO RESULTADO 

7.1 O resultado será divulgado no site da Univale e no grupo do Whatsapp (link 

do grupo disponível no formulário online) até a data de 11/11/2019. 

 

8 DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 A Univale/Fundação Percival Farqhuar reserva-se ao direito de encerrar, a 

qualquer tempo, a participação dos integrantes do curso quando estes não 

corresponderem às expectativas da Oficina de Canto Coral Univale, 

independentemente de qualquer motivação e aviso prévio formal. 

8.2 Ao ingressar na Oficina de Canto Coral Univale, o participante estará 

automaticamente autorizando a Univale/Fundação Percival Farqhuar desde já e de 

pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável, irretratável e gratuito, a 



 
 

 
 

utilizar sua imagem, nome, som de voz e demais características físicas para toda e 

qualquer forma de divulgação do projeto. 

8.3 A autorização de uso de imagem do participante é gratuita e livre de 

qualquer ônus ou encargo da imagem, nome, som de voz e demais características 

físicas do participante em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não, digitalizados ou 

não, bem como em cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer 

tipo de mídia e/ou peças promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, 

cartazes, faixas, outdoors, mala-direta e na Internet, para ampla e irrestrita 

divulgação do projeto Oficina de Canto Coral Univale. 

8.4 Os casos omissos do presente Edital serão analisados e julgados pela Pró-

Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão – PROPEX, que publicará, sempre 

que necessário, normas complementares a ele. 

 

Governador Valadares, 1º de novembro de 2019. 

 

 

*Profª. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O original deste Edital assinado encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 

 

 


