
Processo Seletivo para Vagas Remanescentes 2013/1 - UFSJ 
Orientações para as provas de Habilidades Específicas para os cursos de: 
- Música 
- Teatro  
- Artes Aplicadas 
 

1. Os candidatos dos cursos de Artes Aplicadas, Música e Teatro classificados para as 
vagas remanescentes estão convocados, para a realização das Provas de Habilidades 
Específicas, no Campus Tancredo Neves, na cidade de São João del-Rei, no dia 
03/04/2013, às 9h, exceto os que estão em conformidade com o item 2. 

2. Os candidatos que já efetuaram as provas de Habilidades Específicas no Processo 
Seletivo Vestibular 2013/1 da UFSJ, para os cursos de Música, Teatro e Artes Aplicadas, 
realizadas nos dias 28, 29 e 30/01/2013, respectivamente, e que foram aprovados nessa 
etapa, não será necessário realizá-las. 

3. O não comparecimento do candidato na Prova de Habilidades Específicas, implicará na sua 
eliminação exceto os que estão em conformidade com o item 2.. 

4. O resultado das provas de habilidades específicas será divulgado no dia 05/04/2013 no 
endereço eletrônico www.ufsj.edu.br/vestibular/remanescentes2013_1.php. 

 
- Para o curso de MÚSICA: 

a) para a prova Prática de Instrumento ou Canto, o candidato deverá trazer seu próprio 
instrumento, exceto o piano, o qual será disponibilizado pela UFSJ; 

b) para a prova prática na Habilitação em Educação Musical, o candidato deverá executar 
uma peça de livre escolha em um instrumento a escolha do mesmo. O candidato deverá 
trazer seu próprio instrumento, de acordo com a opção, exceto o piano, o qual será 
disponibilizado pela UFSJ; 

c) a banca examinadora da prova Prática de Instrumento ou Canto poderá interromper a 
execução de qualquer peça ou estudo, se julgar necessário; 

d) a pontuação mínima para o curso de Música, conforme a habilitação, está especificada 
no Quadro 1; 

e) o Programa das Provas encontra-se descrito no endereço eletrônico 
www.ufsj.edu.br/vestibular/remanescentes2013_1.php. 

 
Quadro 1 – Valores e pontuação mínima na prova de Habilidades Específicas para o curso de Música. 

Prova Habilitação Disciplinas Valor da 
Prova 

Pontuação mínima 
exigida 

Percepção Musical: ditado e solfejo 45 pontos 15 pontos − Instrumento 
− Canto Prática de Instrumento ou Canto 80 pontos 48 pontos (60%) 

Percepção Musical: ditado e solfejo 45 pontos 15 pontos 

Habilidades Específicas 
(9h, dia 03/04/2013, 

Campus CTAN – Prédio da Música) − Educação Musical Prática de Instrumento(*) ou Canto 80 pontos 24 pontos (30%) 
(*) Instrumento de cordas (violino, viola, violão e violoncelo), sopro (clarineta, flauta transversal e trombone) ou piano. 
 
Local e horário das Provas de Habilidades Específicas para o Curso de MÚSICA 
Local: CTAN (Campus Tancredo Neves), Prédio da Música 
Horário: 
9h às 9:40h: Prova de Ditado 
9:50h às 10:30h: Prova de Solfejo 
10:40h: Prova Prática (canto ou instrumento) 
 
 

- Para o curso de TEATRO: 
a) nas provas práticas Aula e Apresentação de Cena: 
 para a prova prática Aula, o candidato deverá usar roupa leve e folgada, que permita ampla 

mobilidade; 
 o candidato deverá decorar seus textos, conforme o Programa das Provas disponível no 

endereço eletrônico www.ufsj.edu.br/vestibular/remanescentes2013_1.php; 



 será permitida a utilização de adereços, figurinos, recursos de iluminação e sonoplastia desde 
que providenciados pelo candidato; 

 a prova prática dos candidatos será acompanhada por alunos do curso de Teatro e por 
quaisquer pessoas que a banca de avaliação autorizar. 

b) a pontuação mínima para o curso de Teatro está especificada no Quadro 2. 
 
Quadro 2 – Valores e pontuação mínima na prova de Habilidades Específicas para o curso de Teatro. 

Prova Valor da 
prova 

Pontuação mínima 
exigida 

Escrita (Compreensão de texto teatral e de texto sobre cultura) 30 pontos 

Prova Prática: Aula 30 pontos 
Habilidades Específicas 

(9h, dia 03/04/2013, 
Campus CTAN – Prédio do REUNI) 

Prova Prática: Apresentação em cena 30 pontos 

50% dos pontos da 
prova de Habilidades

Específicas 

 
Local e horário das Provas de Habilidades Específicas para o Curso de TEATRO: 
Local: CTAN (Campus Tancredo Neves), Prédio do REUNI 
Horário: 
9h às 9:30h: tempo que o candidato terá para consulta nos livros indicados 
9:30h às 12h: Prova Escrita 
13:30h: Prova de Prática (Aula e Apresentação em cena) 
 
 
- Para o curso de ARTES APLICADAS: 

a) nas provas de Desenho de Observação e Modelagem, os candidatos utilizarão 
somente os materiais fornecidos pela Copeve, conforme o Programa das Provas descrito 
no endereço eletrônico www.ufsj.edu.br/vestibular/remanescentes2013_1.php; 

b) a pontuação mínima para o curso de Artes Aplicadas está especificada no Quadro 3. 
 
Quadro 3 – Valores e pontuação mínima na prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Aplicadas. 

Prova Valor da 
prova 

Pontuação mínima 
exigida 

Desenho de observação 45 pontos Habilidades Específicas 
(9h, dia 03/04/2013, 

Campus CTAN – Prédio de Artes) Modelagem 45 pontos 
50% dos pontos da prova de 

Habilidades Específicas 

 
Local e horário das Provas de Habilidades Específicas para o Curso de ARTES 
APLICADAS: 
Local: CTAN (Campus Tancredo Neves), Prédio de Artes 
Horário: 
9h às 10:30h: Prova de Desenho de Observação 
10:30h às 12h: Prova de Modelagem 
 


