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EMUFRN seleciona bolsistas para projeto de pesquisa 

15 de março de 2018 

Bolsa 

EMUFRN 

Pesquisa 

Por Agecom UFRN 

A Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), está 

selecionando bolsistas para atuarem no projeto de pesquisa Teoria Versus Prática 

Musical aplicada em seu cotidiano, na Escola de Música de Macaíba. Podem 

participar alunos de graduação e pós-graduação. As inscrições acontecem 

presencialmente na sala 3 da EMUFRN, na próxima segunda-feira, 19, às 7h30, e o 

processo seletivo inicia às 8h. 

Os bolsistas devem cumprir seis horas semanais de atividades de ensino, sendo três 

horas no turno da manhã e três horas no turno da tarde, nas seguintes modalidades: 

Piano; Canto e Canto Coral; Trompete; Saxofone e Flauta; Clarinete e Saxofone; 

Prática de Conjunto; Percepção, Estruturação e Apreciação Musical; Violino; Viola; 

Violoncelo; Violão e Guitarra; Baixo Elétrico e Baixo Acústico; Bateria e Percussão. 

O processo seletivo consta de análise de Currículo Lattes, audição de peças 

representativas dos instrumentos, além de entrevista.  A remuneração é de R$ 600. 

Para as modalidades de Percepção/Estruturação/Apreciação Musical, cada 

candidato deverá abordar assunto relativo às matérias citadas. Os currículos devem 

ser enviados para o e-mail para claranogvaes@hotmail.com. 

Os candidatos selecionados devem atender a um calendário de ensaios e 

apresentações artísticas da Escola de Música de Macaíba, além de participar das 

atividades de pesquisa relacionadas ao Projeto, sob a orientação dos professores 

André Muniz, Maria Clara Gonzaga, Rucker Bezerra, Tamar Gaulke e Erickinson 

Bezerra. 
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