UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
INSTITUTO VILLA-LOBOS - IVL
Departamento de Educação Musical - DEM
Edital de convocação para inscrições de candidatos à bolsa de mobilidade acadêmica para
um semestre letivo de estudos na Escola de Música, Teatro e Arte da Universidade de
Örebro, Suécia, com vigência para o 2º semestre de 2014.
O programa, destinado à mobilidade acadêmica de alunos dos cursos de Bacharelado em
Música Popular Brasileira-Arranjo e Licenciatura em Música, faz parte do convênio mantido
entre a UNRIO e a Universidade de Örebro, com patrocínio integral do instituto sueco
Linnaeus-Palme de intercâmbio cultural, internacional.
1. Período, horário e local de Inscrição.
De 21/03 a 01/04 de 10hs às 18hs e dia 02/04 de 10hs às 12hs - no Departamento de
Educação Musical (doravante DEM).
2. Número de Vagas: até 04 (quatro), a serem distribuídas entre alunos regularmente
matriculados nos cursos de Bacharelado em Música Popular Brasileira-Arranjo e Licenciatura
em Música da UNIRIO.
3. Exigências preliminares para inscrição.
3.1- Ser aluno de um dos cursos referidos no item 2 deste edital.
3.2- Estar regularmente matriculado no 1º semestre de 2014.
3.3- Não estar cursando o último período do curso ou o semestre de apresentação do TCC.
3.4- Não estar em vias de ser jubilado sob qualquer hipótese.
3.5- Ter concluído 1/3 da carga horária total do curso.
3.6- Apresentar CR (Coeficiente de Rendimento acumulado) igual ou superior a 8,0 (oito).
3.7- Falar e compreender a língua inglesa com fluência.
3.8- Para candidatos de ambos os cursos: tocar um instrumento ou cantar, com fluência, por
leitura de partitura e cifra de música popular.
4. Inscrição.
O aluno que cumprir as exigências acima poderá inscrever-se para participar do processo
seletivo de que trata este edital. Para tanto será necessário:
4.1- Preencher ficha de inscrição disponível no DEM.
4.2 Anexar à ficha de inscrição texto, de próprio punho, com a justificativa da sua opção de
estudar na Universidade de Örebro, Suécia.
4.3- Anexar à ficha de inscrição memorial (com comprovações) contendo as principais
atividades musicais, artísticas, culturais no âmbito da universidade, que atestem o
compromisso do aluno com o curso que desenvolve na UNIRIO.
4.4- Anexar Histórico Escolar atualizado contendo o CR geral.
4.5- Participar de entrevista para avaliação de domínio de língua inglesa;
4.6- Participar de teste de proficiência em instrumento ou canto, com leitura de partitura e
de cifra de música popular, de acordo com cronograma disposto no item 8 deste edital.
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OBS. O candidato que não cumprir todas as exigências deste edital
estará automaticamente eliminado do processo de seleção.
5. Comissão de Seleção.
A Seleção dos candidatos será feita por uma comissão composta de 03 professores do DEM
das áreas do Bacharelado em MPB-Arranjo e da Licenciatura em Música.
6. Classificação.
A classificação dos candidatos será feita com base no CR (Coeficiente de Rendimento
acumulado), nas informações contidas no memorial apresentado, no nível de domínio de
língua inglesa, na fluência de tocar um instrumento ou cantar.
7. Divulgação dos classificados
O resultado do processo seletivo será afixado no quadro de avisos do DEM conforme
calendário publicado no item 8 deste edital.
Os candidatos selecionados deverão imediatamente entrar com processo junto ao Protocolo
do CLA para dar continuidade aos procedimentos de matrícula na universidade de destino
sob a orientação da Coordenação de Relações Internacionais da UNIRIO – CRI, no prédio da
reitoria, Av. Pasteur 296.
8. Cronograma de seleção
. Período de inscrições
De 21/03 a 01/04 de 10hs às 18hs e dia 02/04 de 10hs às 12hs - no DEM.
. Divulgação das inscrições deferidas.
Dia 02/04 (quarta), às 16hs.
. Entrevista para verificação de domínio de língua inglesa.
Dia 03/04 (quinta) de 8hs às 12hs
. Teste de proficiência em instrumento ou canto, com banca.
Dia 03/04 (quinta) de 14hs às 18hs
. Reunião da banca para classificação de candidatos.
Dia 04/04 (sexta) às 9hs
. Divulgação dos nomes dos bolsistas classificados.
Dia 04/04 (sexta) a partir das 14hs
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9. Casos omissos
Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela comissão de seleção.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2014.

Prof. Roberto Gnattali
Chefe substituto do DEM,
Contato Linnaues-Palme/Unirio.
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