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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Escola de Música
Pró-Reitoria de Extensão
Projeto POLI Teatro Musical – Turma Juvenil – 2019
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio da Escola de Música-EMUFRN, Projeto Poli Teatro Musical,
torna pública a inscrição para seleção de adolescentes para preenchimento de vagas do período letivo 2019, na Turma
Juvenil, conforme o que se segue:
O Projeto POLI Teatro Musical é um espaço no qual se inserem o ensino, a pesquisa e a extensão universitária por
meio do oferecimento de aulas de música, teatro e dança para crianças, adolescentes e adultos, em interface com a
formação inicial de graduandos e a prática investigativa.
1. SOBRE O PROJETO POLI TEATRO MUSICAL – TURMA JUVENIL
1.1. DOS OBJETIVOS
O Projeto Poli Teatro Musical é uma ação de extensão que busca desenvolver a prática artística interdisciplinar do
Teatro Musical através de aulas de canto, dança e interpretação teatral em um único espaço. A Turma Juvenil é voltada
para adolescentes entre 13 e 17 anos que se interessem em desenvolver a prática artística de maneira interligada.
1.2. DA ORGANIZAÇÃO
As aulas da Turma Juvenil acontecerão duas vezes por semana no turno da tarde, sendo terças e quintas-feiras das
13:50h às 15:30h.
As três linguagens artísticas serão trabalhadas por professores e estagiários de cada área tanto separadamente em
suas especificidades, através de atividades de técnica vocal, preparação corporal e jogos teatrais, como também em
comunhão na construção de repertório cantado e dançado, com texto teatral para a realização de aulas abertas,
apresentações públicas em eventos culturais e um espetáculo musical ao final do ano letivo.
2. DAS VAGAS Serão oferecidas 15 novas vagas para adolescentes entre 13 e 17 anos, dentre as quais, 10% poderão
ser destinadas ao atendimento à comunidade interna da UFRN.
3. DA SELEÇÃO
3.1 DA FORMA DE SELEÇÃO O preenchimento das vagas será realizado mediante matrícula junto à Secretaria de
Extensão na Escola de Música da UFRN, até completar o número máximo de vagas.
4. DA MATRÍCULA
A matrícula deve ser realizada na Secretaria de Extensão da EMUFRN, até o dia 25 de março, das 8h às 11h e das 14h
às 17h, portando formulário preenchido (disponível na secretaria) e documento com foto.
A Escola de Música da UFRN está situada à Rua Passeio dos Girassóis, s/n, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal.
Telefone para contato: (84) 3342 2229.
5. DOS VALORES
Valor de cada série anual: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) Forma de pagamento: Em duas parcelas de R$ 440,00
(quatrocentos e quarenta reais) com vencimentos no início de cada semestre; ou parcela única a ser paga no início do
ano. A cobrança de valores será mediante depósito na conta do Tesouro Nacional por meio de boleto via Guia de
Recolhimento da União (GRU) com especificações de valores e Unidade (UFRN-EM) favorecida.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Respeitadas as possibilidades do curso, avaliadas a cada semestre, poderá haver a concessão de bolsas de estudo
parciais ou integrais para: o aluno cujo responsável legal esteja enquadrado na condição de carência socioeconômica
comprovada; o aluno cujo responsável legal seja estudante da Universidade enquadrado na condição de carência
socioeconômica comprovada via cadastro da PROAE-Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFRN.
CRONOGRAMA
MATRÍCULA

até 25 de março de 2019

INÍCIO DAS AULAS

26 de março de 2019

Profa. Dra. Amélia Martins Dias Santa Rosa
Coordenadora do Projeto Poli Teatro Musical - UFRN

