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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CURSAR DISCIPLINAS ISOLADAS 

 

As coordenações dos cursos de Música e Musicoterapia da Escola de Música e Artes Cênicas               

(EMAC) da Universidade Federal de Goiás informa que estarão abertas as inscrições para o processo               

seletivo simplificado para alunos especiais cursarem disciplinas isoladas (Anexo 1) no primeiro            

semestre letivo de 2017-2 

As vagas para disciplinas isoladas oferecidas no presente comunicado só poderão ser            

preenchidas por pessoas não vinculadas a cursos de graduação da UFG, sendo que a matrícula em                

disciplinas isoladas não vincula o estudante a curso da UFG. 

INSCRIÇÕES - serão realizadas no período de 04 a 07 de agosto, por meio de requerimento                

próprio (Anexo 2) disponível em -  

https://cga.ufg.br/up/159/o/Formulario_Requerimento_-_Disciplina_Isolada.pdf - que deverá ser     

devidamente preenchido, assinado e enviado para o email planoensinoemac@gmail.com juntamente          

com os seguintes documentos, para que a inscrição seja homologada: 

1) cópia do documento de identidade (digitalizada); 

2) cópia do CPF (digitalizado);  

3) cópias do certificado de conclusão do ensino médio e respectivo histórico escolar OU cópia do               

diploma de curso superior e do histórico escolar de graduação (digitalizado). 

Compete à coordenação do curso a análise das solicitações e agendamento (via email) de              

entrevista do interessado com o professor responsável pela disciplina escolhida (dentre as listadas no              

ANEXO 1, quadro abaixo). 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO (PRÉ-REQUISITOS): A seleção será realizada pelo(a) professor(a) da disciplina,            
que analisará em entrevista, se o candidato apresenta o nível requerido. Há disciplinas sem              
pré-requisito. (ver quadro página 2) 
 

O resultado preliminar será divulgado no sítio www.emac.ufg.br,   no dia 09  de agosto. 

Caberá recurso em face do resultado preliminar no dia 10 de agosto. 

O recurso deverá ser enviado para o email planoensinoemac@gmail.com ou entregue na            

secretaria/coordenação do curso. 
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O resultado final será divulgado no sítio www.emac.ufg.br, no dia 11 de agosto e será                

comunicado por email aos candidatos selecionados.  

Os candidatos classificados no processo seletivo para preenchimento de vagas disponíveis em            

disciplinas isoladas nos cursos de graduação da UFG estão automaticamente convocados para            

comparecer ao CGA no Prédio da Reitoria, Campus Samambaia (Campus II), Goiânia/GO, no horário              

de 8 às 12h e 13 às 17h, no período de 14/08/2017 a 18/08/2017 para retirar a declaração de que a                     

sua solicitação foi aceita e apresentá-la na Coordenação do Curso.  

A retirada da declaração pelo candidato é obrigatória, cabendo a Coordenação do Curso, em              

caso de não comparecimento, cancelar a vaga concedida e realizar outra convocação de candidatos. 

Goiânia, 31 de julho de 2017. 

 

Profª Silvana R. de Andrade 

 
 
 
ANEXO 1 – DISCIPLILAS OFERTADAS  

 

UNIDADE 

ACADÊMICA/CURSO 
         DISCIPLINAS CH      HORÁRIO 

NÚMERO 

DE VAGAS 

EMAC - UFG 

CURSOS DE MÚSICA 

BACHARELADO E  

LICENCIATURA 

Violino VIII 16 A combinar com professor 1 

Canto 1 16 A combinar com professor 1 

Laboratório de Canto 2 16 A combinar com professor 1 

CONJUNTO MUSICAL 1 – 
CORO 64 Terça-feira e Quinta-feira 

18h50 – 20h20 15 

Patrimônios Culturais do Brasil 
Central 32 Quartas-feiras 

8h-9h40 5 

INSTRUMENTO EM 
CONJUNTO 1 – FLAUTA 
DOCE 

32 Noturno – a definir 2 

DISCIPLINA SEM PRÉ-REQUISITO: Patrimônios Culturais do Brasil Central 

DEMAIS DISCIPLINAS: Será agendada entrevista para verificação de conhecimento. A 
seleção/entrevista será agendada pelo professor da disciplina, via e-mail. 
 

 
ANEXO 2 – REQUERIMENTO DAS DISCIPLINAS ISOLADAS  

 

https://cga.ufg.br/up/159/o/Formulario_Requerimento_-_Disciplina_Isolada.pdf 

Página 2/2 

 

http://www.cga.ufg.br/
https://cga.ufg.br/up/159/o/Formulario_Requerimento_-_Disciplina_Isolada.pdf
http://www.emac.ufg.br/

