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CHAMADA PÚBLICA PARA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM ATIVIDADES 

DE ENSINO DE MÚSICA – Ensino Coletivo de Cordas (Violino e Viola de Arco) e 

Musicalização Infantil 

 

A Pró-reitoria de Graduação e a Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do 

Acre, no uso de suas atribuições, torna pública a chamada para participação voluntária nas 

atividades de ensino de música promovidas pelo Laboratório de Educação Musical e pelo 

Laboratório de Performance do Centro de Educação, Letras e Artes. 

Serão ofertadas 62 (sessenta e duas) vagas gratuitas, distribuídas da seguinte forma: 

1. ENSINO COLETIVO DE CORDAS 

Turma única: segundas e quartas, das 14h às 16h – a partir de 12 anos (10 vagas para violino e 

2 vagas para viola de arco). 

2. MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 

Turma 1: segundas e quartas, das 16h às 17h – crianças de 5 a 7 anos (10 vagas); 

Turma 2: segundas e quartas, das 17h às 18h – crianças de 8 a 10 anos (10 vagas); 

Turma 3: terças e quintas, das 18h30min às 19h30min – crianças de 7 a 10 anos (10 vagas); 

Turma 4: quintas, das 16h às 17h – crianças de 4 e 5 anos (10 vagas); 

Turma 5: sextas, das 16h às 17h – crianças de 6 e 7 anos (10 vagas). 

Para participação nas atividades do Ensino Coletivo de Cordas, o interessado deve possuir o 

instrumento (violino ou viola de arco) e ser aprovado no teste de habilidades específicas 

que ocorrerá no dia 06 de Fevereiro de 2017. 

A seleção para a Musicalização Infantil ocorrerá por ordem de inscrição até o limite de vagas 

disponíveis. 

As inscrições para ambos os cursos podem ser realizadas até o dia 27 de Janeiro de 2017, através 

dos links: 

ENSINO COLETIVO DE CORDAS: <http://goo.gl/4kttPQ> 

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL: <http://goo.gl/W6hEKh> 

Os resultados das inscrições serão divulgados a partir do dia 30 de Janeiro de 2017 na página da 

Ufac (<http://www.ufac.br>). 

Para mais informações, acesse a página do Projeto Educação Musical na Ufac disponível em 

<http://educacaomusicalufac.wixsite.com>). 


