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SOCIEDADE FILARMÔNICA 

PAUFERRENSE - SFP 

Rodovia BR-405, KM 153, SN, Bairro Arizona, Pau 

dos Ferros – RN, CEP 59900-000 

 

Edital 006/2018  

A SOCIEDADE FILARMÔNICA PAUFERRENSE 

(SPF), com sede provisória no Campus “Profa Maria 

Elisa de Albuquerque Maia”, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), com 

endereço na Rodovia BR-405, KM 153, SN, Bairro 

Arizona, Pau dos Ferros - RN, abre processo de 

Seleção de Alunos com o objetivo de oferecer um 

conjunto de atividades que visam à sensibilização e 

que buscam ampliar os conhecimentos musicais e 

favorecer à iniciação de crianças e adolescentes, 

com vistas à musicalização, bem como para a 

formação de novos instrumentistas para a 

Orquestra Filarmônica Pauferrense (OFP).  

 

OFERTA DE CURSOS NA ÁREA DE MÚSICA 

1. DO OBJETO 

1.1- Constitui objeto do presente edital a seleção de 

cursos com funcionamento na UERN: (i) UERN 150 

alunos, para os Cursos de Flauta Doce: Módulo I 

(20 vagas) e Módulo IV (20 vagas), Musicalização 

Infantil: Módulo IV (15 vagas), de Iniciação Musical 

I (20 vagas), Iniciação Musical II (15 vagas) e Violão 

popular (60 vagas);  

1.2 - Os alunos selecionados terão acesso a aulas 

para os devidos Cursos. 

2. CRONOGRAMA – 

2.1 Sede na UERN 

16/08/2018 a 03/09/2018 - Prazo de inscrição 

06/09/2018 – Divulgação do Resultado de Inscrição 

A partir de 11/09/2018 – Matriculas e início das 

Aulas na sede SFP/UERN, conforme cronograma 

(anexo). 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 - As inscrições serão realizadas no período de 

16/08/2018 a 03/09/2018, através do preenchimento 

do Formulário de Inscrição no seguinte LINK: 

https://goo.gl/forms/aQmshHpH7iqo7tng2 e na fanpage 

da Sociedade Filarmônica Pauferrense do facebook. 

3.2 – Cópia dos documentos comprobatórios dos 

dados da inscrição deverão ser entregues no ato da 

matricula e/ou até no primeiro dia de aula. 

3.3 -  Será cobrada uma taxa de manutenção por 

aluno dos cursos que serão ofertados na SFP/UERN 

no valor único de R$ 30,00 para os “Cursos de 

Flauta doce” “Cursos de Musicalização Infantil”,  e 

de “Iniciação Sensibilização/Musical” e os de Violão 

popular no valor de R$35,00. A taxa deve ser 

entregue no dia da matrícula e/ou renovação no 

primeiro dia de aula.  

3.4 - Caso o candidato não preencha algum item, 

sua inscrição poderá ser anulada. 

3.5 - A Sociedade Filarmônica Pauferrense não se 

responsabiliza por inscrições não efetivadas por 

motivos alheios, bem como pela não entrega da 

documentação comprobatória. 

3.6 – São documentos comprobatórios para os 

alunos novatos, sendo desnecessário documentos 

aos que cursaram Módulos anteriores, desde que 

esteja quite com a SFP: 

3.6.1 – Cópia de RG; 

3.6.2 – Cópia de CPF; 

3.6.3 – Cópia de Comprovante de Residência; 

https://goo.gl/forms/aQmshHpH7iqo7tng2
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3.6.4 – Cópia de matrícula em entidade de ensino, 

conforme o nível.  

3.6.5 - Assinatura de Termo de Consentimento e 

Termos de Uso de Imagens. Em caso de menores 

deve ser assinado por pais ou responsáveis, 

conforme consta no item 6.4. e no 6.5. 

4. PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

4.1 - Ter idade mínima de acordo com cada 

modalidade prevista na tabela, em anexo, ao 

presente Edital; 

4.2 - Possuir documento de identificação com foto e 

apresentar cópia no ato da matrícula. 

4.3 - Ter disponibilidade de horários para aulas, 

cursos e eventuais apresentações. 

5. DAS VAGAS 

5.1 - Estão disponíveis no máximo 165 vagas que 

serão assim distribuídas de acordo com as 

modalidades previstas neste Edital.  

5.2 Para o Curso de Musicalização infantil: 

Módulo IV, que será ofertado na sede da 

SFP/UERN, (15 vagas) para crianças com a idade 

entre 8 e 12 anos de idade, tendo como pré-

requisito ter participado do Módulo III, com 

certificação de acordo com a participação do aluno 

no Curso, com aulas aos sábados no turno 

vespertino; 

5.3 Para o Curso de Iniciação 

Senisbilização/Musical: Módulo I e II que será 

ofertado na sede da SFP/UERN (35 vagas) para 

crianças de 03 a 07 anos de idade, com aulas aos 

sábados no turno vespertino, com a certificação de 

acordo com a participação do aluno no Curso;  

5.4 - Curso de Flauta Doce: Módulo I (20 vagas) 

para crianças de 6 a 8 anos tendo como pré-

requisito possuir o instrumento (flauta doce). 

Flauta Doce: Módulo III (20 vagas) para crianças 

de 8 a 12 anos, ambas ofertadas na sede da 

SFP/UERN com a certificação de acordo com a 

participação do aluno no Curso, com aulas as terças 

feiras, no turno vespertino; O curso tem como pré-

requisitos ter concluído o curso de flauta doce 

módulo II ou ter conhecimento/domínio da escala 

do instrumento e possuir o instrumento (flauta 

doce). 

5.5 Curso de Violão Popular (60 vagas) para 

adolescentes e adultos, com aulas aos sábados, no 

turno vespertino, que será ofertado na sede da 

SFP/UERN.  

5.6. Curso de Solfejo (15 vagas) para Crianças, 

adolescentes e adultos. Com aulas nas quintas-

feiras, tendo como pré-requisito de candidatos as 

noções básicas de altura, timbre, intensidade e 

apreciação pela música nordestina. 

 

6. DAS AULAS E COMPROMISSOS 

6.1 – Os cursos ofertados terão certificação, de 

acordo com a frequência individual, sendo de 

responsabilidade do aluno adquirir a camiseta ou o 

bottom indicado pela SFP, a flauta poderá ser 

adquirida na sede ou noutro local a critério do 

responsável, bem como outros instrumentos 

complementares quando indicado pelos 

formadores da SFP; 

6.2 - No primeiro dia de aula, o aluno assinará o 

termo de compromisso para comparecimento, e, se 

for menor de idade, o responsável o fará. 

6.3 - Os alunos deverão estar no local da aula, pelo 

menos quinze (15) minutos antes do horário 

determinado para início das atividades; 

6.4 - Os atrasos com tempo superior a 15 (quinze) 

minutos ou sem justificativa serão considerados 

falta;  



 3 

 

 3 

6.5 – Os alunos selecionados concordam e 

permitem a divulgação de seu nome e imagem 

(fotos e vídeos) exclusivamente para a divulgação 

dos trabalhos da Sociedade Filarmônica 

Pauferrense, com prazo indeterminado. 

 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 - O candidato poderá tirar dúvidas através da 

nossa fanpage em “Sociedade Filarmônica 

Pauferrense” ou através do e-mail 

sfilarmonicapauferrense@gmail.com e quando 

matriculado fará parte dos grupos WhatsApp da 

SFP e dos grupos de aulas de cursos específicos. 

7.2 - A permanência do candidato como aluno, 

inicialmente, é por tempo indeterminado, não 

gerando qualquer vínculo empregatício. 

7.3 - Os casos omissos serão analisados pela 

Comissão do Edital e pela Sociedade Filarmônica 

Pauferrense, com emissão de parecer. 

7.4 - A inscrição do proponente configura na prévia 

e integral aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste EDITAL. 

7.5 - Fica reservado à Sociedade Filarmônica 

Pauferrense o direito de prorrogar, revogar ou 

anular o presente Edital, havendo motivos ou 

justificativas para tais procedimentos 

devidamente apresentados. 

7.6 - Fica eleito o foro da Comarca de Pau dos 

Ferros, Rio Grande do Norte, para serem 

dirimidas quaisquer questões decorrentes do 

presente Edital. 

 

 

CRONOGRAMA DE HORARIOS DOS CURSOS 

CAMEAM/UERN 
MODALIDADE PRÉ-REQUISITOS VAGAS 

(165) 
DIAS E HORÁRIOS    CH 

Curso de Flauta 

Doce: Módulo I 
Formadora:  

Jéssica Tuane dos S. A. 
Gomes 

 (Instrumentista da 

OFP) 

Crianças de 06 a 

08 anos de idade  

 Taxa única de 

manutenção no 

valor de R$ 

30,00 por 

inscrito. Possuir 

o instrumento  

 

 

20 

Terças feiras 13h às 

15h 
 

DATAS:  

SET.: 11, 18, 25 

OUT.: 02, 09, 16, 30 

NOV:  06, 13, 20, 

27 

DEZ.: 04, 11 e 18 

 

 

 

28h/a 

Curso de Flauta 

Doce: Módulo III 

Formadora:  

Jéssica Tuane dos S. A. 
Gomes 

 (Instrumentista  da 

OFP) 

Crianças de 08 a 

12 anos de idade  

 Taxa única de 

manutenção no 

valor de R$ 

30,00 por 

inscrito. Ter 

concluído o 

módulo II ou 

conhecer a 

escala do 

instrumento. 

Possuir o 

instrumento 

 

 

 

20 

Terças feiras 15 às 

17h 
 

DATAS:  

SET.: 11, 18, 25 

OUT.: 02, 09, 16, 30 

NOV:  06, 13, 20, 

27 

DEZ.: 04, 11 e 18 

 

 

28h/a 

Curso de 

Musicalização 

Infantil: Módulo IV 

Formadora: 

Profa. Profa.Anne 

Valeska e Paloma 

Cristina Limão da 

Silva   

Crianças de 04 a 

08 anos de idade  

 Taxa de R$ 

30,00  

 

Pré-Requisito: 

Ter concluído o 

Módulo III 

 

 

 

 

15 

Sábado 

13h30 às 15h 

 

DATAS:  

SET.:  15 e 29 

OUT.:  06, 13 e 20 

 

 

 

7h30

min 

Curso de 

Iniciação/sensibili-

zação musical: 

Módulo I 

Formadores: 

Profa. Anne Valeska 

e Átila Kauê A.  

Nascimento (OFP) 

Crianças de 03 a 

05 anos de idade  

 Taxa única de 

manutenção no 

valor de R$ 

30,00 por 

inscrito 

 

 

 

20 

       Sábado 

15h às 16h 

 

DATAS:  

SET.:  15 e 29 

OUT.:  06, 13 e 20 

 

 

 

 

5h/a 

Curso de Iniciação à 

Música: Módulo II 

Formadores: 

Paloma Cristina 

Limão da Silva  e 

Átila Kauê Aquino 

Nascimento  

(Instrument. OFP) 

Crianças de 04 a 

07 anos de idade  

 Taxa única de 

manutenção no 

valor de R$ 

30,00 por 

inscrito 

Pré-Requisito: 

concluído Mód. I 

 

 

 

15 

          Sábado 

Horário 

16h às 17h30min 

DATAS:  

SET.:  15 e 29 

OUT.:  06, 13 e 20 

 

 

 

 

7h30

min 

Curso de Violão 

Popular Módulo I 

(Turma 1) 

Formador: Prof. 

Antônio Campos 

Ferreira (Toni) 

Adultos e 

Adolescentes  
 

Pré-Requisito: 

possuir o 

instrumento. 

Taxa - R$ 35,00  

 

 

 

20 

Sábado 

13h30min às 15h 
 

DATAS:  

SET.:  15, 22 e 29 

OUT.:  06,  13 e 20 

 

 

9h/a 

Curso de Violão 

Popular Módulo I 

(Turma 2) 

Formador: Prof. 

Antônio Campos 

Ferreira (Toni) 

Adultos e 

Adolescentes  
 

Pré-Requisito: 

possuir o 

instrumento. 

Taxa - R$ 35,00  

 

 

 

20 

Sábado 

15h às 16h30min 

 

DATAS:  

SET.:  15, 22 e 29 

OUT.:  06,  13 e 20 

 

9h/a 

Curso de Violão 

Popular: Módulo II  

Formador: Prof. 

Antônio Campos 

Ferreira (Toni) 

Adultos e 

Adolescentes  
 

Pré-Requisito: 

possuir o 

 

 

 

20 

Sábado 

16h30min às 

17h30min 
 

DATAS:  

 

06 

h/a 

mailto:sfilarmonicapauferrense@gmail.com
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instrumento. 

Taxa de R$ 35,00  

SET.:  15, 22 e 29 

OUT.:  06,  13 e 20 

Curso de solfejo: 

Módulo I  - Maestro 

Elton de Souza Melo 

Crianças, 

adolescentes e 

adultos.  

Pré-requisitos: 

noções básicas 

de altura, timbre, 

intensidade e 

apreciação pela 

música 

nordestina. 

Taxa: R$ 30,00 

(Gratuito para a  

OFP) 

 

 

 

15 

Quintas feiras 

15h às 16h30min 

 

DATAS:  

SET.: 13, 20 e 27 

OUT.:  04, 11, 18 e  

25 

NOV.: 01, 08, 22 e 

29 

DEZ.:  06 e 13 

 

 

 

 

 

20h/a 

 

 

 

 

Pau dos Ferros – RN, 10 de agosto de 2018 

Profa Dra Maria Lúcia Pessoa Sampaio 

Prof. Me. Jailson José dos Santos 

PRESIDÊNCIA da SFP/OFP 


