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COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO 
PROJETO DE EXTENSÃO DE INICIAÇÃO MUSICAL E INSTRUMENTAL PARA 

ESTUDANTES DOS 9º ANO 
 

EDITAL Nº 32/2016, DE 25 DE JULHO DE 2016. 
 

O Diretor Geral do Campus Monteiro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Paraíba/IFPB abre inscrições para o Curso de Iniciação Musical e Instrumental para 
Estudantes dos 9ºs anos, através das Coordenações de Pesquisa e Extensão do 
Campus Monteiro, conforme estabelecido a seguir: 
 
1. DO PROCESSO  
O presente processo tem como objetivo oferecer vivências musicais em aulas práticas com 
instrumentos e teóricas, despertando, captando conscientemente e preparando estudantes 
dos 9ºs anos das escolas de Monteiro e região para o ingresso no Curso Médio Integrado de 
Instrumento Musical. 
 
1.1. DA VALIDADE  
O resultado do processo de preenchimento de vagas previsto neste Edital será válido apenas 
para as vagas ofertadas para o segundo semestre do ano letivo de 2016.  
 
1.2. DA DESCRIÇÃO DO PROJETO 
A metodologia do projeto envolverá: 

 Visita a escolas públicas e particulares de Monteiro e região 

 Inscrição e seleção de 30 estudantes para realização do curso; 

 Aulas de teoria musical semanais, ministrada por docentes e discentes, bolsistas e 

voluntários, com conceituação, escrita e leitura musical; aulas expositivas bem como 

em forma de oficinas, que exigirão uma participação ativa dos alunos; 

 Aulas práticas semanais, ministradas por docente e discentes, bolsistas e voluntários, 

com exercícios técnicos, formação de repertório popular e erudito, improvisação e 

criação individuais e coletivas. Instrumentos disponíveis: Percussão, Baixo, Violão, 

Guitarra, Teclado, Flauta, Clarinete, Saxofone, Trombone e Trompete. 

 Apresentações musicais dos estudantes, de forma individual ou em grupos, abertas 

ao público, como encerramento do projeto. 

 
2. DO PÚBLICO 
2.1. Alunos de outras instituições de Monteiro e Região, públicas ou privadas, que estejam 
matriculadas e frequentando o 9º ano do Ensino Fundamental, em um total de 30 vagas, 
sendo 3 vagas para cada instrumento.  
 
2.2 DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO  
2.2.1. O presente processo está aberto exclusivamente aos estudantes de 9ºs anos das 
escolas de Monteiro e região. 
2.2.2. O estudante deve estar devidamente matriculado e frequentando a escola. 
2.2.3. No ato da inscrição, deve estar munido de original e cópia de RG, CPF, bem como de 
histórico escolar e declaração de matrícula na escola. 
 
2.2.4 O estudante que almeja a vaga deve ter o interesse manifesto de cursar seu ensino 
médio em 2017 no Curso Médio Integrado em Instrumento Musical no IFPB. 
2.2.2. O processo de preenchimento de vagas será dado por seleção, a partir da ficha de 
inscrição, análise do histórico e entrevista.  
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3. DAS VAGAS 
3.1. O número de vagas oferecidas para a Iniciação Musical e Instrumental será distribuído 
conforme a tabela a seguir: 
 

Especificação Módulo Básico 

Alunos de escolas públicas 20 

Alunos de escolas particulares 10 

Total de Vagas 30 

 
 
4. DAS INSCRIÇÕES  
4.1 As inscrições para o processo deste Edital será realizada no período de 27 de julho a 05 
de agosto de 2016, por meio de preenchimento de formulário, anexo I, pelo próprio 
candidato e entregue no Setor de Protocolo, localizado no Campus Monteiro, no horário das 
08:00 as 12:00h e das 14:00 as 21:00 de segunda a quarta-feira e de 08:00 as 12:00h e das 
14:00 as 18:00 às quinta e sexta-feira; 
4.2 O formulário de inscrição deve ser assinado pelo candidato. É obrigatório apresentar 
cópia e original do RG e CPF, histórico escolar e declaração de matrícula na escola.  
 
5. DA CLASSIFICAÇÃO E DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS  
5.1. Será eliminado deste processo o candidato que não cumprir todos os requisitos de 
inscrição e seleção. 
5.2 Para a classificação será considerada a nota da seleção. 
5.3 Em caso de desistência do candidato serão repassadas aos demais inscritos e não 
classificados na mesma modalidade, observando-se a nota da seleção; 
5.3.1. A lista de espera do projeto terá validade de 08 dias após início das aulas.  
 
6. CRONOGRAMA DAS AULAS 
6.1.  O projeto será desenvolvido no 2º semestre letivo de 2016, com início previsto para o 
dia 10 de agosto, às 18h, no campus Monteiro do IFPB.  
 
4. DOS RESULTADOS  
A relação nominal dos candidatos classificados será divulgada no dia 8 de agosto de 2016 
no portal do IFPB: www.ifpb.edu.br e nos murais/quadros do Campus de Monteiro / IFPB. 
Cada aluno selecionado também será contatado através de telefone ou e-mail. 
 
5. DÚVIDAS E INFORMAÇÔES 
Prof. Christian Alberto Weik; email: christianweik@gmail.com;  
Telefone e Whatsapp: (83)99154-9645 
 

Monteiro, 25 de julho de 2016. 
  

 
 

Cristian Fabricio dos Santos Silva 
Coordenador de Extensão 

Portaria nº 085/2015-DG 
 
José Herculano Filho 
Diretor Geral  
Portaria nº 1076/2016-Reitoria 
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