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A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio da Escola de Música, Setor de
Iniciação Artística, torna pública a inscrição para seleção de crianças para preenchimento de
vagas do período letivo 2019, no Curso de Iniciação Artística – CIART, conforme o que se
segue:
O Curso de Iniciação Artística (CIART) é um espaço no qual se inserem o ensino a pesquisa
e a extensão universitária em música por meio do oferecimento de aulas de música para
crianças entre 6 e 10 anos, em interface com a formação inicial de graduandos e a prática
investigativa em educação musical.

1. SOBRE O CURSO DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA
1.1. DOS OBJETIVOS
O Curso de Iniciação Artística – CIART – existe desde 1962 e visa favorecer o
desenvolvimento da expressão e comunicação artística bem como o senso musical do
educando. As crianças são estimuladas, através de atividades específicas que trabalhem a
sua sensibilidade artística como um todo e de forma integrada, a vivenciar a arte e,
especialmente, a música. O Curso tem a proposta de preparar a criança para que ela adquira
uma consciência artístico-musical por meio das mais diversas atividades.
1.2. DA ORGANIZAÇÃO
O curso está estruturado em três anos, sendo no primeiro ano, admitidas crianças entre 6 e
7 anos; para o segundo ano, crianças entre 7 e 8 anos e, para o terceiro ano, crianças entre
8 e 9 anos.
Carga Horária: 3 horas semanais (1 dia/período por semana ou 4h/aula)
Carga Horária total do Curso: 270 (duzentos e setenta) horas
Hora-aula: 40min
Turnos e horários: Matutino (08h às 11h) e Vespertino (14h às 17h)
Localização: Escola de Música da UFRN (EMUFRN)
Setor de Iniciação Artística
Salas 11, 13, 16 e Secretaria do CIART
Disciplinas:
1º ano - terça-feira:
Canto e Movimento;
Educação Sonora;
Apreciação Musical;
Bandinha Rítmica.
2º ano - quarta-feira:
Prática de Conjunto;
Flauta Doce I;
Elementos de Música I;
Prática Coral I.

3º ano - quinta-feira:
Oficina de Criação Musical;
Flauta Doce II;
Elementos de Música II;
Prática Coral II.

2. DO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS
Todas as turmas do 1º ano (novatos) terão aulas às terças-feiras, respectivamente nos
horários:
Matutino: 08h às 11h
Vespertino: 14h às 17h
2.1. DAS VAGAS
Para os alunos novatos do 1º ano são oferecidas vagas para crianças com 6 ou 7 anos
completos até 31 de março de 2019. Dentre as vagas oferecidas, 30% são destinadas ao
atendimento à comunidade interna da EMUFRN. A seleção para o 1º ano se dará por meio
de sorteio:
Comunidade Externa - 1º ano (novatos):
Turno Matutino: 10 vagas
Turno Vespertino: 10 vagas
Comunidade Interna - EMUFRN - 1º ano (novatos):
Turno Matutino: 05 vagas
Turno Vespertino: 05 vagas
A seleção para os 2º e 3º Anos, será por meio de entrevista e teste de nivelamento. A
quantidade de vagas para os 2º e 3º anos dependerá da quantidade de alunos veteranos
matriculados em cada turma.

3. DA SELEÇÃO
3.1 DA FORMA DE SELEÇÃO
Para candidatos ao 1º Ano: A seleção se dará mediante sorteio público realizado na Escola
de Música da UFRN.
Na data do sorteio os pais e/ou responsáveis deverão estar presentes. Os candidatos
que não tiverem representantes presentes na data e horário previamente estabelecidos, não
terão seus nomes incluídos na urna do sorteio.
Além dos 10 nomes (por turno), serão sorteados mais 5 (cinco) suplentes para o caso de
desistência ou do pai ou responsável não efetuar a matrícula da criança no período indicado.
Será realizado também sorteio para 1 vaga por turma (1 para o Matutino e 1 para o
Vespertino) destinada a crianças com deficiência ou Necessidades Educacionais Especiais,
caso manifestado interesse durante ato de inscrição no sorteio.
Para os candidatos aos 2º e 3º Anos: Seleção mediante entrevista e teste de nivelamento.

3.2 DA INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DO 1º ANO E DO SORTEIO
As inscrições serão realizadas no período de 11 (segunda-feira) a 20 (quarta-feira) de
fevereiro de 2019 na Secretaria de Extensão da Escola de Música da UFRN, das 8h às 11h
e das 14h às 17h, pelos pais ou responsáveis que deverão portar, obrigatoriamente, os
seguintes documentos:
1 – Ficha de inscrição para o sorteio devidamente preenchida (disponível no site:
www.musica.ufrn.br);
2 – Cópia do CPF da criança;
3 – Cópia da carteira de identidade do responsável;
4 – Cópia de comprovante de residência;
5 – Laudo médico comprovado, para as crianças com deficiência ou Necessidades
Educacionais Especiais.
Data do Sorteio:
Data: 24 de fevereiro de 2019, domingo.
Hora: 10h30.
Local: Auditório Onofre Lopes (EMUFRN).

Período de Matrícula para os novatos do 1º Ano: 26 e 27 de fevereiro de 2019 (terça e
quarta).
Período de Matrícula para os novatos dos 2º e 3º Anos: 12 de fevereiro de 2019 (terça).

3.3 DA INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DOS 2º E 3º ANOS E DA ENTREVISTA
As inscrições para entrevista e teste de nivelamento serão realizadas no período de 11
(segunda-feira) a 20 (quarta-feira) de fevereiro de 2019 na Secretaria de Extensão da
Escola de Música da UFRN, das 8h às 11h e das 14h às 17h, pelos pais ou responsáveis que
deverão portar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:
1 – Ficha de inscrição para entrevista e teste de nivelamento devidamente
preenchida (disponível na Secretaria de Extensão da EMUFRN);
2 – Cópia do CPF da criança;
3 – Cópia da carteira de identidade do responsável;
4 – Cópia de comprovante de residência;
5 – Laudo médico comprovado, para as crianças com deficiência ou Necessidades
Educacionais Especiais.
Data da Entrevista e Teste de Nivelamento:
Data: 07 de março de 2019, quinta-feira.
Hora: A ser informado no momento da inscrição.
Local: Sala 16 (CIART).

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4. DA MATRÍCULA DOS NOVATOS E VETERANOS
As matrículas das crianças serão realizadas na Secretaria do CIART/EMUFRN, das 8h às
11h e das 14h às 17h.
A matrícula e renovação de matrícula somente serão efetivadas após apresentação de cópia
do comprovante de pagamento das GRUs.
Renovação de Matrícula para os veteranos: 27 e 28 de fevereiro de 2019 (quarta e quinta).

5. DO INVESTIMENTO
Valor de cada série anual: R$660,00 (seiscentos e sessenta reais).
Forma de pagamento: Em duas parcelas de R$330,00 (trezentos e trinta reais) com
vencimentos no período de matrícula informado para cada turma; ou R$ 660, (seiscentos e
sessenta reais) em 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) a ser fornecido pela secretaria do curso.
Após o pagamento e, em caso de desistência, o valor não poderá ser ressarcido.
Para custeio geral, independente de isenção ou não da taxa de matrícula, para início e
realização das aulas será cobrada uma taxa de material no valor de R$ 100,00 (cem reais)
para custeio de material individual, coletivo e serviços de manutenção de instrumentos.

-Respeitadas as possibilidades do curso, avaliadas a cada semestre, poderá haver a
concessão de bolsas de estudo parciais ou integrais para:
a) a criança cujo responsável legal esteja enquadrado na condição de carência
socioeconômica comprovada;
b) a criança cujo responsável legal seja estudante da Universidade enquadrado na condição
de carência socioeconômica comprovada via cadastro da PROAE.
- O aluno que obtiver frequência maior ou igual a 75% da carga horária total poderá solicitar
o Certificado de Conclusão do Curso e, a cada ano, uma declaração de participação por série.
- As aulas são ministradas por professores e monitores da Escola de Música da UFRN e/ou
profissionais convidados.
-Início das aulas:
1º ano: 12 de março de 2019, terça-feira;
2º ano: 13 de março de 2019, quarta-feira;
3º ano: 14 de março de 2019, quinta-feira.

QUADRO GERAL
Inscrição

Documentos:

SORTEIO
ALUNOS
DO 1º ANO

Do Sorteio
SELEÇÃO
ALUNOS 2º
E 3º ANOS

MATRÍCULA

Inscrição
Entrevista e Teste
Veteranos
Novatos 1º Ano
Novatos 2º e 3º
Anos
Taxa Anual
Taxa de Material

INÍCIO DAS AULAS

11 (segunda-feira) a 20 (quarta-feira) de fevereiro de 2019
1 – Ficha de inscrição preenchida (disponível no site:
www.musica.ufrn.br);
2 – Cópia do CPF da criança;
3 – Cópia da carteira de identidade do responsável;
4 – Cópia do comprovante de residência;
5 – Laudo médico comprovado, para as crianças com
Necessidades Educacionais Especiais.
Data: 24 de fevereiro de 2019 (domingo).
Hora: 10h30.
Local: Auditório Onofre Lopes (EMUFRN).
Obrigatória a presença de pai ou responsável.
11 (segunda-feira) a 20 (quarta-feira) de fevereiro de 2019
07 de março de 2019, quinta-feira
27 e 28 de fevereiro de 2019 (quarta e quinta)
26 e 27 de fevereiro de 2019 (terça e quarta)
12 de março de 2019 (terça)
R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), podendo ser
divida em duas parcelas semestrais de R$ 330,00
(trezentos e trinta reais).
R$ 100,00 (cem reais)
1º ano: 12 de março de 2019, terça-feira;
2º ano: 13 de março de 2019, quarta-feira;
3º ano: 14 de março de 2019, quinta-feira.

