DIRETORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES EMPRESARIAIS
EDITAL 08/2018

O diretor de Extensão e Relações Empresariais do campus de Fortaleza do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, no uso de suas atribuições,
faz saber aos interessados que estarão abertas as inscrições para os CURSOS DE
TECLADO, CANTO POPULAR E CAVAQUINHO. Esses cursos fazem parte dos
cursos de iniciação musical em instrumento do Núcleo De Extensão do Ensino de
Música.
1. CURSOS DE INICIAÇÃO MUSICAL EM INSTRUMENTO
1.1 Os cursos de iniciação musical propõem a iniciação musical por meio de uma
formação básica, procurando democratizar o acesso ao ensino da Música, mediante
a prática instrumental, buscando atender à comunidade, cujo acesso à música é
bastante restrito em nossa cidade.
1.2 Os cursos de Teclado, Canto Popular e Cavaquinho têm carga horária de 200
horas-aula de duração (cada curso), divididas em dois semestres com 100 horasaula em cada. Das 200 horas-aula, 160 horas-aula são ministradas
presencialmente, acrescidas de 40 horas de atividades complementares, tais como
ensaios e recitais. As aulas acontecem exclusivamente no turno vespertino. Cada
semestre é composto por duas disciplinas, uma de Prática Instrumental e outra de
Teoria e Percepção Musical, tendo cada uma 2 horas-aula semanais.
1.3 O aluno será certificado após concluir os dois semestres do curso, cumprindo
todas as disciplinas e atividades complementares. No semestre 2018.2 serão
ofertados os cursos de Teclado, Canto Popular e Cavaquinho. Todas as aulas
instrumentais são realizadas coletivamente
2. DAS VAGAS
2.1 São ofertadas 30 vagas destinadas à comunidade em geral a partir da idade de
14 anos. As vagas são distribuídas nas seguintes modalidades:

CURSO

TURNO

LOCAL

VAGAS

Teclado

Vespertino: das 13h30 às
15h30(quintas-feiras) e das
13h30 às 15h30 (quartas-feiras)

Campus de Fortaleza

5

Canto Popular

Cavaquinho

Vespertino: das 16h às 18h
(segundas-feiras) e das 13h30
às 15h30 (quartas-feiras)
Vespertino: das 13h30 às 15h30
(quintas-feiras) e das 13h30 às
15h30 (quartas-feiras)

Campus de Fortaleza

20

Campus de Fortaleza

5

Total de vagas

30

3. DA SELEÇÃO
3.1 As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente por meio de
formulário eletrônico disponibilizado pelo portal http://www.ifce.edu.br/fortaleza no
período de 30 de julho a 5 de agosto de 2018. Cada candidato só poderá inscreverse e concorrer a um único curso.
3.2 O processo seletivo para o preenchimento das vagas será realizado em duas
etapas.
3.2.1 A primeira etapa consistirá num sorteio público que acontecerá no campus de
Fortaleza do Instituto Federal do Ceará, a ser realizado no dia 6 de agosto às 16h
na Diretoria de Extensão (Direx) dessa unidade. Nessa etapa, serão classificados o
dobro do número de vagas para cada modalidade.
3.2.2 O resultado do sorteio será divulgado no dia 7 de agosto na página do IFCE e
na Direx.
3.2.3 A segunda etapa consistirá numa entrevista dos candidatos sorteados com os
professores da habilitação instrumental pleiteada. Essa fase terá caráter
classificatório.
3.2.4 As entrevistas acontecerão no dia 8 de agosto em horários informados aos
candidatos classificados após o sorteio.
3.3 O resultado final será
http://www.ifce.edu.br/fortaleza.

publicado

dia

9

de

agosto

no

portal

3.4 Os candidatos que não forem classificados na primeira chamada comporão o
corpo suplente e poderão ser chamados posteriormente.
4. DA MATRÍCULA
4.1 As matrículas serão realizadas na Diretoria de Extensão do campus de Fortaleza
do IFCE em 10 de agosto de 2018. No ato da matrícula, será necessária a
apresentação das cópias e dos originais dos seguintes documentos: carteira de
identidade, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e comprovante de
residência do último mês.

5. OUTRAS INFORMAÇÕES
5.1 Os candidatos da habilitação Cavaquinho precisarão possuir o instrumento e
trazê-lo para suas aulas. Já os candidatos da habilitação Teclado precisarão possuir
o instrumento, mas não é necessário trazê-lo para suas aulas.
5.2 As aulas são ministradas por professores e monitores do Instituto Federal do
Ceará.
5.3 A disciplina de Teoria e Percepção Musical, obrigatória para todos os cursos,
será ministrada às quartas-feiras, das 13h30 às 15h30.

CRONOGRAMA 2018.2
Lançamento do edital
Período de inscrição
Sorteio público

Resultado final
Matrículas
Início das aulas

30 de julho a 5 de agosto
6 de agosto

Divulgação do resultado do sorteio
Entrevistas

30 de julho

7 de agosto
8 de agosto
9 de agosto
10 de agosto
13 de agosto
Fortaleza, 30 de julho de 2018.

EDSON DA SILVA ALMEIDA
Diretor de Extensão e Relações Empresariais
Campus de Fortaleza do IFCE

