
Você quer se 
formar em Música?

Faça um dos cursos de Graduação em Música 
oferecidos pela Escola de Música e Artes Cênicas  
da Universidade Federal de Goiás (EMAC/UFG)!
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1) Como eu posso ingressar nos Cursos de Graduação
em Música da EMAC/UFG?

• Atualmente, existem duas formas de ingressar nos Cursos Superiores de Música na UFG:

1ª Forma:
Fazer o ENEM (qualquer um dos 4 últimos anos – 2012, 2013, 2014 ou 2015) e depois se inscrever
no Vestibular da UFG para realizar o VHCE (Verificação de Habilidades e Conhecimentos
Específicos).

IMPORTANTE:

a) os cursos de Música não utilizam o SiSU como forma de seleção para ingresso de seus estudantes;

b) Por isso, é necessário se inscrever em um edital específico, que é divulgado duas vezes por ano
(geralmente em fevereiro e junho) no site do Centro de Seleção (CS/UFG) e da EMAC/UFG.

• +

ENEM
(um dos 4 últimos anos)

Vestibular da UFG 
(VHCE)+



1) Como eu posso ingressar nos Cursos de Graduação
em Música da EMAC/UFG?

• Atualmente, existem duas formas de ingressar nos Cursos Superiores de Música na UFG:

2ª Forma:
Você pode se inscrever no Edital de Preenchimento de Vagas Disponíveis, publicado pelo
Centro de Seleção (CS/UFG) geralmente entre agosto e outubro de cada ano, caso você:

1) Já seja Formado em algum Curso Superior (Portador de Diploma);

2) Já esteja cursando algum Curso de Graduação na UFG (Mudança de Curso);

3) Já esteja cursando algum curso de Graduação em outra Instituição de Ensino Superior (transferência
facultativa de outra Instituição de Ensino Superior – IES);

O Edital de Preenchimento de Vagas Disponíveis consiste nas seguintes etapas:

• +

Vestibular da UFG
(40 questões + Redação)

Vestibular da UFG 
(VHCE)+



2) Quantas oportunidades eu tenho por ano para
ingressar nos cursos de Música da UFG?

• O Vestibular de Música (VHCE - Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos)
é realizado duas vezes por ano:

• No Vestibular com inscrições em janeiro/fevereiro (2016-1, 2017-1, 2018-1, etc.), as aulas
iniciam em março do mesmo ano, no turno Integral, para os cursos de:

• Música – Bacharelado;

• Música – Licenciatura;

• Musicoterapia;

• No Vestibular com inscrições em junho/julho (2016-2, 2017-2, 2018-2, etc.), as aulas iniciam
em agosto do mesmo ano, no turno Predominantemente Noturno, para o curso de:

• Música – Licenciatura;



3) Como funciona o VHCE?

• VHCE significa Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos. Esta avaliação
contém 2 provas e é realizada no prédio da Escola de Música e Artes Cênicas em um único dia,
com o objetivo de selecionar os candidatos que apresentem as seguintes capacidades:

• Capacidade de perceber, apreciar e analisar música;

• Capacidade de reconhecer, traduzir, interpretar e reproduzir a linguagem musical;

• Criatividade e habilidade técnica em um instrumento musical ou canto;

VHCE

Prova de Solfejo e 
Leitura Rítmica

Prova de Instrumento 
Musical ou Canto



4) Preciso fazer as 2 provas? Preciso saber ler partitura? Na 
prova de instrumento posso tocar qualquer repertório? 

• Sim; para qualquer habilitação em Música que o candidato se inscreva é preciso
que ele realize as duas provas.

• Para que o candidato demonstre as capacidades listadas na pergunta anterior, é
necessário que ele já leia partitura previamente.

• Os repertórios para a prova de instrumento são pré-definidos e dependem do
curso que você pretende fazer. Leia a seguir quais são os cursos que você
pode escolher para ser um graduado em Música!



5) Quais são os Cursos Superiores de Música que eu 
posso me inscrever?

Bacharelado Licenciatura

MÚSICA

• Existem dois Cursos Superiores de Música: 

• Licenciatura em Música e Bacharelado em Música;



6) Qual a diferença entre Bacharelado e Licenciatura?

• BACHARELADO EM MÚSICA:

• O Curso de Música – Bacharelado é voltado para a área de realização musical – criação e
interpretação – em seus múltiplos aspectos. Tem como objetivo geral formar compositores,
regentes, cantores ou instrumentistas profissionais com amplo e aprofundado domínio dos
conhecimentos teóricos e práticos fundamentais a sua atuação como Bacharéis em Música,
capazes de atuarem profissionalmente com competência na produção de obras musicais, na
direção musical de grupos vocais e instrumentais variados e para atuarem como intérpretes -
solistas, cameristas e em diversos conjuntos musicais, como orquestras, corais, grupos de
câmara, big bands, etc.



6) Qual a diferença entre Bacharelado e Licenciatura?

• LICENCIATURA EM MÚSICA:

• O Curso de Música - Licenciatura destina-se à formação de cantores, instrumentistas ou
Educadores Musicais que atuarão como professores, com competência pedagógica e musical
para atuar em escolas de educação básica, escolas de ensino específico de música e outros
espaços. Busca-se um currículo que contemple uma formação didático-pedagógica geral e
específica em música, por meio de disciplinas ligadas à linguagem musical, práticas
interpretativas, musicologia, didática musical, iniciação à pesquisa e estágio supervisionado.



Bacharelado Licenciatura

• Ainda há escolhas a fazer!! Os dois cursos têm diversas Habilitações, que o
candidato precisa também escolher no momento da inscrição:

7) Então, para ingressar no curso de Música basta eu 
escolher entre os perfis de Bacharelado ou Licenciatura?

Canto

Composição
Instrumentos 

Musicais

Regência
Ensino 

do 
Canto

Ensino de 
Instrumento 

Musical

Educação 
Musical



Bacharelado Licenciatura

• Ou seja - você pode cursar por exemplo:

• Música – Bacharelado em Regência;

• Música – Licenciatura em Ensino do Canto;

• Música – Bacharelado em Instrumento Musical (escolher instrumento – veja pergunta nº 8);

• Música – Licenciatura em Educação Musical, etc.

7) Então, para ingressar no curso de Música basta eu 
escolher entre os perfis de Bacharelado ou Licenciatura?

Canto

Composição
Instrumentos 

Musicais

Regência Canto

Instrumentos 
Musicais

Educação 
Musical



8) Quais são os Instrumentos Musicais que eu posso 
cursar? Posso escolher mais de um?

• BACHARELADO EM MÚSICA –
Instrumento Musical:

• Aulas de Piano, Violão, Violino, Viola,
Violoncelo, Contrabaixo, Flauta
Transversal, Clarineta, Trompete,
Trombone ou Percussão.

• LICENCIATURA EM MÚSICA – Ensino do 
Instrumento Musical:

• Aulas de Clarineta, Contrabaixo Acústico,
Flauta Transversal, Flauta Doce*, Piano,
Trombone, Trompete, Violão, Viola, Violino,
Violoncelo, Saxofone, Bateria*, Guitarra
Elétrica* ou Percussão.

* Instrumentos ofertados somente no turno 
PREDOMINANTEMENTE NOTURNO.

Porém, o curso todo é feito em somente um instrumento. Não é possível escolher vários.



9) E se eu escolher Composição, Regência ou Educação 
Musical ? Não preciso tocar nenhum instrumento durante 
o curso?

• Sim, precisará!

• Em Educação Musical você fará a escolha entre aulas coletivas de Violão ou 
Flauta Doce, para cursar os 8 semestres do Curso. 

• Em Composição e Regência, você receberá aulas de Piano além das aulas específicas 
do Curso. 

• Todos os cursos contém ainda Canto Coral.



10) Passando no Vestibular pra Música, onde eu vou
estudar?

• Você irá estudar na EMAC/UFG – Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de

Goiás. A EMAC é uma das mais tradicionais instituições musicais do país, responsável pela

formação de profissionais atuantes no cenário musical nacional e internacional. Nossa Escola

atua para formar profissionais de alto nível da área de música no exercício de atividades

docentes, artísticas e de pesquisa compatíveis com as necessidades de nossa época.



10) Passando no Vestibular pra Música, onde eu vou
estudar?

• A EMAC conta com mais de 80 professores Doutores e Mestres e possui cursos de Graduação
(Música, Musicoterapia, Teatro e Direção de Arte) e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado),
estando dentre as 4 melhores Faculdades de Música do Brasil (Fonte:
http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/melhores-faculdades/os-4-melhores-cursos-de-
musica-do-brasil/).

http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/melhores-faculdades/os-4-melhores-cursos-de-musica-do-brasil/


11) E o “mercado de trabalho” pra quem se forma em
Música?

• Segundo o Guia do Estudante 2015, da Editora Abril, “quem pretende fazer Música precisa se preparar para uma

rotina intensa: [...] o campo de atuação do Bacharel em Música geralmente envolve o trabalho em orquestras,

grupos de câmara ou carreira solo. Outras opções são a atuação em eventos de música ao vivo, peças de teatro,

musicais ou como professor ou coordenador de projetos sociais de ensino de música ou em escolas especializadas.

O músico pode ainda trabalhar como produtor ou montar um estúdio de gravação. Já o Licenciado em Música tem

um mercado estável por conta da lei que tornou obrigatório, em 2008, o ensino da música em todas as escolas de

Educação Básica. E o seu campo de atuação tem se mostrado cada vez mais vasto. Ele também atua na área de

pesquisa das Universidades e em conservatórios e escolas livres de música.



12) E o “mercado de trabalho” pra quem se forma em
Música?

• Assim, o graduado em Música pode compor, reger e interpretar obras eruditas e populares,
empregando instrumentos acústicos ou eletrônicos. Como compositor, cria peças e anota-as em
partituras para serem executadas por instrumentistas, orquestras ou cantores. Como arranjador, faz
versões de peças musicais. Como maestro, dirige orquestras, bandas, conjuntos instrumentais e vocais.
Já como intérprete, pode se especializar na execução de determinado instrumento ou dedicar-se ao
canto atuando em concertos, espetáculos musicais e gravações de trilhas sonoras. Também é
requisitado por agências de publicidade e propaganda para criar jingles para comerciais de rádio e TV.
Em estúdios de gravação, produz música com aparelhos eletrônicos, ou trabalha com a sonorização de
espetáculos musicais e teatrais. Pode ainda vir a lecionar nos ensinos Fundamental, Médio,
especializado ou alternativo.



13) Como eu posso me preparar para ingressar nos
cursos de Música da UFG?

• Você pode se preparar com professores particulares ou em Escolas de Música Especializadas de

nossa cidade, como:

• Oficinas de Música da EMAC/UFG: https://oficinas.emac.ufg.br/

• Academia de Música da EMAC/UFG: http://ufgacademiademusic.wix.com/academiademusica/

• Itego – Basileu França (Veiga-Valle): http://www.basileufranca.org/

• Centro Livre de Artes (CLA): http://www.aacla.org/

• Centro Cultural Gustav Ritter: http://www.secult.go.gov.br/index.php/post/ver/139198/centro-

cultural-gustav-ritter

• Estas são apenas sugestões. Há diversas outras escolas de Música de qualidade em nossa cidade.

Sugerimos que o candidato se prepare em tempo hábil; busque preparar-se com antecedência, sob

orientação adequada de professores de música, mesmo que já apresente uma formação no instrumento de

sua escolha.

https://oficinas.emac.ufg.br/
http://ufgacademiademusic.wix.com/academiademusica
http://www.basileufranca.org/
http://www.aacla.org/
http://www.secult.go.gov.br/index.php/post/ver/139198/centro-cultural-gustav-ritter


14) Quais outras informações sobre os cursos de
Música são importantes?

• Duração mínima:

• Licenciatura e Bacharelado: 4 anos (8 semestres);

• *Exceções: Bacharelado em Composição e Bacharelado em Regência: 5 anos (10 semestres);

• Turnos: 

• Bacharelado: INTEGRAL (Manhã/Tarde – 08h00 às 15h40);

• Licenciatura:  INTEGRAL (Manhã/Tarde – 08h00 às 15h40); 

e PREDOMINANTEMENTE NOTURNO (16h50 às 22h00);

• Local:

• Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC/UFG) – Campus Samambaia (Campus 2); 

• Maiores Informações:

• Programa Faz o quê? – Música! (TV UFG):
• https://www.youtube.com/watch?v=9lfIQiVnpLU

• https://www.youtube.com/watch?v=8O2BKcIXBW0

https://www.youtube.com/watch?v=9lfIQiVnpLU
https://www.youtube.com/watch?v=8O2BKcIXBW0


15) Escolhi o curso de Música que pretendo fazer. 
Quais são os repertórios que posso tocar? 

• Há 4 tipos de repertório que você deve tocar no VHCE, conforme o curso que você
escolheu. Observe a tabela abaixo:

• A seguir, a lista do repertório exigido para cada instrumento:



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Licenciatura em Educação Musical



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Bacharelado em Composição



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Bacharelado em Regência



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Licenciatura em Ensino do 

Instrumento Musical - Bateria



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Bacharelado em Canto e 

Licenciatura em Ensino do Canto



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Bacharelado em Clarineta

e  

Licenciatura em Ensino do Instrumento Musical - Clarineta



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Bacharelado em Contrabaixo Acústico Erudito

e  

Licenciatura em Ensino do Instrumento Musical – Contrabaixo 
Acústico Erudito



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Bacharelado em Contrabaixo Acústico Popular

e  

Licenciatura em Ensino do Instrumento Musical – Contrabaixo 
Acústico Popular



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para o curso de: 

Licenciatura em Ensino do Instrumento Musical – Flauta Doce



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para o curso de: 

Bacharelado em Flauta Transversal

Licenciatura em Ensino do Instrumento Musical – Flauta Transversal



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para o curso de: 

Licenciatura em Ensino do Instrumento Musical – Guitarra



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Bacharelado em Percussão e

Licenciatura em Ensino do Instrumento Musical –
Percussão



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Bacharelado em Piano e

Licenciatura em Ensino do 

Instrumento Musical – Piano



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para o curso de: 

Licenciatura em Ensino do 

Instrumento Musical – Saxofone



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Bacharelado em Trombone e 

Licenciatura em Ensino do Instrumento Musical – Trombone



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Bacharelado em Trompete e 

Licenciatura em Ensino do Instrumento Musical – Trompete



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Bacharelado em Viola e 

Licenciatura em Ensino do Instrumento Musical – Viola



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Bacharelado em Violão e 

Licenciatura em Ensino do Instrumento Musical – Violão



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Licenciatura em Ensino do Instrumento Musical – Violão Popular



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Bacharelado em Violino e 

Licenciatura em Ensino do Instrumento Musical – Violino



15) Quais são os repertórios que posso tocar no VHCE? 

Para os cursos de: 

Bacharelado em Violoncelo e

Licenciatura em Ensino do Instrumento Musical – Violoncelo



VESTIBULAR DE MÚSICA UFG 
2016-2

LINKS:
• SITE:

• http://centrodeselecao.ufg.br/2016/ps2016_2/

• EDITAL DO VESTIBULAR 2016-2:

• http://www.centrodeselecao.ufg.br/2016/ps2016_2
/sistema/EDITAIS_E_ANEXOS/Edital_PS_2016_2.pdf

• FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO:

• http://centrodeselecao.ufg.br/formulario_cadastro/

• PROGRAMA DAS PROVAS:

• http://www.centrodeselecao.ufg.br/2016/ps2016_2/sis
tema/EDITAIS_E_ANEXOS/ANEXO_V_PROGRAMA_PROV
AS_VHCE_2016_2.pdf

• PROVAS DE MÚSICA DE VESTIBULARES ANTERIORES DA
UFG:

• https://www.emac.ufg.br/p/7029-provas-anteriores-
pdf-e-mp3

PERÍODO PARA INSCRIÇÕES: 
01 A 15 DE JULHO DE 2016.

DATA DA PROVA (VHCE): 
03 DE AGOSTO DE 2016.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 
11 DE AGOSTO DE 2016.

MATRÍCULA DOS APROVADOS EM PRIMEIRA 
CHAMADA: 

15 E 16 DE AGOSTO DE 2016.

INÍCIO DAS AULAS: 
18 DE AGOSTO DE 2016.

http://centrodeselecao.ufg.br/2016/ps2016_2/
http://www.centrodeselecao.ufg.br/2016/ps2016_2/sistema/EDITAIS_E_ANEXOS/Edital_PS_2016_2.pdf
http://centrodeselecao.ufg.br/formulario_cadastro/
http://www.centrodeselecao.ufg.br/2016/ps2016_2/sistema/EDITAIS_E_ANEXOS/ANEXO_V_PROGRAMA_PROVAS_VHCE_2016_2.pdf
https://www.emac.ufg.br/p/7029-provas-anteriores-pdf-e-mp3

