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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E ARTE

Edital 001/2018 - Exame de Habilidade Técnica
Programação das entrevistas e avaliações de desempenho prático 2018.2
Orientações sobre a entrevista
A entrevista terá duração de até 30 minutos por candidato.
O(a) requerente deverá se apresentar no local da entrevista com 30 minutos de antecedência do horário agendado.
Orientações sobre o exame de desempenho prático para a área de MÚSICA
O(a) requerente deve apresentar um plano de aula, por área técnica, que aborde um dos elementos do conjunto de conhecimentos e habilidades requeridos, conforme edital. O plano de aula será entregue
em 03 vias impressas à banca no momento do exame.
Independentemente do tema escolhido para o plano de aula, ao requerente será solicitado que seja feita uma apresentação/explanação, para cada área técnica, sobre qualquer um dos elementos do
conjunto de conhecimentos e habilidades requeridos, a ser indicado pela banca no momento do exame.
O único recurso didático que será disponibilizado pelo CUCA será o quadro branco. Outros recursos poderão ser utilizados, com exceção de projetor multimídia.
Cada requerente terá até 20 minutos para avaliação da primeira área técnica e poderá ter seu tempo estendido em até 10 minutos por área complementar requerida.
Instrumentos disponibilizados pelo CUCA para o exame: piano/teclado, violão e bateria. Os demais instrumentos deverão ser trazidos pelo candidato, de acordo com a área requerida para exame.

Linguagem Artística: MÚSICA
Nº

Requerente

1 Davi Bahia Brandão

Entrevista

Exame de Desempenho Prático

Dia

Horário

Local

Área Técnica

Dia

05/09/2018

14:00h

Seminário de Música

Contrabaixo elétrico / Guitarra elétrica / Violão por cifra

05/09/2018

Local

Os exames práticos
serão realizados após
o término da
entrevista seguindo a
ordem apresentada na
05/09/2018
programação.

2 Eduardo Brandão de Santana

05/09/2018

14:30h

Violão por cifra / Violão por partitura / Violão por partitura em
Seminário de Música nível suplementar / Prática de conjunto (cordas friccionadas) / 05/09/2018
Prática de conjunto (cordas percutidas)

3 Osvaldo Silva Oliveira

05/09/2018

15:00h

Seminário de Música

4 Rogério Ferreira de Jesus

05/09/2018

15:30h

Seminário de Música

Contrabaixo elétrico / Guitarra elétrica / Violão por cifra /
Violão por partitura
Acordeom / Piano / Teclado / Violão por cifra

Horário

05/09/2018

