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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Escola de Música
Pró-Reitoria de Extensão
Projeto POLI Teatro Musical – Grupo Adulto (PROMUSICA) – 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 adultos de qualquer idade para preenchimento de vagas do período letivo
2019, no Grupo Adulto, do Projeto Poli Teatro Musical, conforme o que se segue:
O Grupo Adulto (PROMUSICA) novo grupo do Projeto POLI Teatro Musical, é um espaço de ensino, pesquisa e extensão
universitária, em que serão realizadas atividades de canto em conexão com a prática do teatro e do movimento
corporal para adultos em qualquer idade.
1. SOBRE O PROJETO POLI TEATRO MUSICAL – GRUPO ADULTO
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 atividades de canto, dança e interpretação teatral em um único espaço. O Grupo Adulto é
aberto à comunidade e receberá também alunos advindos do Programa PROMUSICA que queiram vivenciar e
desenvolver a prática artística de maneira interligada.
1.2. DA ORGANIZAÇÃO
O Grupo Adulto acontecerá em turma única, uma vez por semana, no turno da tarde:
Sexta – 16:50h às 18:30h
As aulas serão conduzidas por professores e estagiários das áreas de música, dança e teatro e as atividades serão
realizadas tanto separadamente em suas especificidades, como também em comunhão na construção de um
repertório performático envolvendo as três linguagens. Durante o ano, poderão ocorrer apresentações públicas de
acordo com a disponibilidade dos espaços e dos participantes.
2. DAS VAGAS Serão oferecidas 40 vagas para adultos em qualquer idade, dentre as quais, 10% são destinadas ao
atendimento à comunidade interna da UFRN.
3. DA SELEÇÃO
3.1 DA FORMA DE SELEÇÃO Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas, a seleção para as vagas
disponíveis será realizada mediante sorteio público a ser realizado na Escola de Música da UFRN, no dia 23 de fevereiro,
às 16h.
Local: Sala 23 (EMUFRN). A presença do candidato no sorteio é opcional. Além dos 40 nomes, todos os demais serão
sorteados para serem colocados na lista de suplência e serão chamados nesta ordem em caso de desistência ou não
realização da matrícula no período indicado. A lista com os nomes dos sorteados será divulgada via redes sociais do
Projeto POLI Teatro Musical, no site e no mural da Escola de Música da UFRN.
3.2 DA INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO
As inscrições serão realizadas de 11 a 22 de fevereiro de 2019 através do preenchimento do formulário que será
disponibilizado no site da Escola de Musica www.musica.ufrn.br durante esta data.

4. DA MATRÍCULA
A matrícula deve ser realizada na Secretaria da EMUFRN, entre os dias 25 de fevereiro e 08 de março, das 8h às 11h e
das 14h às 17h, pelo aluno, que deverá portar, obrigatoriamente, a ficha de inscrição preenchida e cópia da carteira
de identidade.
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
A participação neste Grupo será gratuita.

CRONOGRAMA
INSCRIÇÕES

11 a 22 de fevereiro de 2019

SORTEIO

23 de fevereiro de 2019, às 16h, sala 23

MATRÍCULA

25 de fevereiro a 08 de março de 2019

INÍCIO DAS AULAS

08 de março de 2019

Profa. Dra. Amélia Martins Dias Santa Rosa
Coordenadora do Curso Livre de Teatro Musical - UFRN

