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CEPS DIVULGA NOVOS LOCAIS DOS EXAMES DE HABILIDADES DO PS 2013 DA UFPA

Este ano 295 estudantes disputam uma das 30 vagas para o curso de Música da 
Pará (UFPA). A alta demanda levou o Centro de Processos Seletivos (Ceps) a alterar os locais de realização 
dos testes de habilidade para o curso, que acontecem no próximo domingo, dia 18 de novembro. Os 
candidatos aos cursos de Dança, Teatro e Artes Visuais também realizam os testes no mesmo dia, mas os 
locais de realização para esses cursos permanecem o mesmo dos anunciados no edital do concurso.

Ao todo, 924 estudantes se inscreveram para o
para cada curso da área de artes. Os p
precisam levar no dia do exame. Os testes comprovam a experiência ou
áreas de Arte e têm por objetivo avali

“É feita uma avaliação numa escala de 
candidato, mas quem não obtiver resultado positivo
como segunda opção na hora da inscrição
Centro de Processos Seletivos da UFPA (Ceps).

Locais - Os 306 candidatos que disputam as 40 vagas aos cursos de Artes Visuais 
Habilidades no Ateliê de Artes da UFPA, loca
Guamá, de 8 às 12 horas, observado o horário de Belém. O acesso ao local do exame dar
horas. 
 
Já os 194 candidatos do curso de Dança e 
Teatro terão seus testes realizados Escola
Romualdo de Seixas, n.º 820. O Exame de Dança será aplicado das 8 às 12 horas,
Belém. Os inscritos devem acessar o local 
aplicado das 14 às 18 horas, no mesmo local segundo o horário de Belém.
exame de Teatro será das 13 às 14 horas

Os candidatos de Teatro e Dança devem s
outros materiais que desejem utilizar.
papel, o restante do material deve ser 

Música – O Exame de Habilidades em Música possui duas fases. Uma prática e uma escrita. 
os candidatos ouvem trechos de música e são feitas perguntas específicas sobre a melodia, as quais são 
respondidas por escrito. Já na parte prática, eles precisam executar canções em instrumentos próprios ou no 
piano e nos violões disponibilizados pela universidade. Os candidatos têm das 8h 
exame escrito e a partir deste horário inicia o teste prático até 

“A parte escrita do concurso será realizada em três locais
momento do exame prático todos serão l
uma acústica melhor”, explica Cristina Owtake, co
disponibilizará uma lista com os nomes dos candidatos que devem se dirigir a cada um dos auditórios. Além 
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SUGESTÃO DE PAUTA  
 

CEPS DIVULGA NOVOS LOCAIS DOS EXAMES DE HABILIDADES DO PS 2013 DA UFPA

Informações 

Este ano 295 estudantes disputam uma das 30 vagas para o curso de Música da 
Pará (UFPA). A alta demanda levou o Centro de Processos Seletivos (Ceps) a alterar os locais de realização 
dos testes de habilidade para o curso, que acontecem no próximo domingo, dia 18 de novembro. Os 

a, Teatro e Artes Visuais também realizam os testes no mesmo dia, mas os 
locais de realização para esses cursos permanecem o mesmo dos anunciados no edital do concurso.

estudantes se inscreveram para os testes que serão realizados em locais 
Os participantes devem ficar atentos aos instrumentos 

Os testes comprovam a experiência ou conhecimentos dos candidatos nas
avaliar se o candidato tem o perfil exigido para cada

ma avaliação numa escala de 0 a 10 e pede-se que pelo menos 30% da pontuaç
uem não obtiver resultado positivo na prova poderá disputar vagas nos cursos escolhidos 

da inscrição”, ressalta Arquimimo Almeida, coordenador pedagógico do 
Centro de Processos Seletivos da UFPA (Ceps). 

s que disputam as 40 vagas aos cursos de Artes Visuais 
de Artes da UFPA, localizado no campus profissional da i

12 horas, observado o horário de Belém. O acesso ao local do exame dar

de Dança e os 129 estudantes que desejam se tornar calouros do curso de 
terão seus testes realizados Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA)

O Exame de Dança será aplicado das 8 às 12 horas,
s inscritos devem acessar o local das 7 às 8 horas.  Enquanto o teste do c

no mesmo local segundo o horário de Belém. O acesso 
4 horas. 

Os candidatos de Teatro e Dança devem se apresentar com roupa adequada para suas apresentações e levar 
outros materiais que desejem utilizar. Aos que forem fazer o teste em Artes Visuais será disponibilizado 
papel, o restante do material deve ser levado pelo participante. 

O Exame de Habilidades em Música possui duas fases. Uma prática e uma escrita. 
os candidatos ouvem trechos de música e são feitas perguntas específicas sobre a melodia, as quais são 

o. Já na parte prática, eles precisam executar canções em instrumentos próprios ou no 
nos violões disponibilizados pela universidade. Os candidatos têm das 8h 

exame escrito e a partir deste horário inicia o teste prático até às 12h. 

“A parte escrita do concurso será realizada em três locais no campus profissional da UFPA
momento do exame prático todos serão levados até o Auditório do Ateliê de Artes da UFPA, que possuiu 
uma acústica melhor”, explica Cristina Owtake, coordenadora do curso de música da universidade.
disponibilizará uma lista com os nomes dos candidatos que devem se dirigir a cada um dos auditórios. Além 
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CEPS DIVULGA NOVOS LOCAIS DOS EXAMES DE HABILIDADES DO PS 2013 DA UFPA 

Este ano 295 estudantes disputam uma das 30 vagas para o curso de Música da Universidade Federal do 
Pará (UFPA). A alta demanda levou o Centro de Processos Seletivos (Ceps) a alterar os locais de realização 
dos testes de habilidade para o curso, que acontecem no próximo domingo, dia 18 de novembro. Os 

a, Teatro e Artes Visuais também realizam os testes no mesmo dia, mas os 
locais de realização para esses cursos permanecem o mesmo dos anunciados no edital do concurso. 

locais e horários específicos 
articipantes devem ficar atentos aos instrumentos e acessórios que 

conhecimentos dos candidatos nas 
para cada graduação. 

ue pelo menos 30% da pontuação seja atingida pelo 
tar vagas nos cursos escolhidos 

coordenador pedagógico do 

s que disputam as 40 vagas aos cursos de Artes Visuais farão o Exame de 
lizado no campus profissional da instituição no bairro do 

12 horas, observado o horário de Belém. O acesso ao local do exame dar-se-á das 7 às 8 

os 129 estudantes que desejam se tornar calouros do curso de 
(ETDUFPA), localizada na Rua Dom 

O Exame de Dança será aplicado das 8 às 12 horas, observado o horário de 
teste do curso de Teatro será 

acesso a ETDUFPA para o 

e apresentar com roupa adequada para suas apresentações e levar 
Aos que forem fazer o teste em Artes Visuais será disponibilizado 

O Exame de Habilidades em Música possui duas fases. Uma prática e uma escrita. No teste escrito 
os candidatos ouvem trechos de música e são feitas perguntas específicas sobre a melodia, as quais são 

o. Já na parte prática, eles precisam executar canções em instrumentos próprios ou no 
nos violões disponibilizados pela universidade. Os candidatos têm das 8h às 10h para realizar o 

no campus profissional da UFPA, mas no 
de Artes da UFPA, que possuiu 

ordenadora do curso de música da universidade. O Ceps 
disponibilizará uma lista com os nomes dos candidatos que devem se dirigir a cada um dos auditórios. Além 
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do Ateliê de Artes, também haverá teste
Ciências Jurídicas da UFPA e no Auditório do Tribunal do 

Documentos - No dia da prova será exigida
candidatos e ainda o boleto bancário com 
Seletivo 2013. Os Candidatos de música devem levar seus próprios instrumentos, com exceção dos que se 
apresentarão com piano e violão, que são disponibilizados

A prova terá duração de quatro horas e 
nota correspondente, no mínimo, a 30% do valor da prova.
nas duas outras etapas do processo seletivo. “É imp
permita continuar na disputa pelas vagas disponíveis”, 
Exame de Habilidades será divulgado a partir d

Serviço: 
Exame de Habilidades - PS 2013 da UFPA
Data: 18 de Novembro 
 
Música  
Local: Ateliê de Artes da UFPA, Auditório José Vicente Miranda Filho do Instituto de Ciência Jurídica da 
UFPA e no Auditório do Tribunal do Juri, 
Horário: 8h às 12h 
Portões abertos a partir das 7h e fecham
 
Artes Visuais 
Local: Ateliê de Artes da UFPA 
Horário: 8h às 12h 
Portões abertos a partir das 7h e fecham às 8h
 
Dança 
Local: Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA), localizada na Rua Dom Romualdo de Seixas, n.º 820
Horário: 8h às 12h 
Portões abertos a partir das 7h, fecham às 8h
 
Teatro 
Local: Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA), localizada na Rua Dom Romualdo de Seixas, n.º 820
Horário: 14h às 18h 
Portões abertos a partir das 13h, fecham às 14h
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de Artes, também haverá teste escrito no Auditório José Vicente Miranda Filho do Insti
da UFPA e no Auditório do Tribunal do Júri, localizado no campus profissional.

será exigida a apresentação do documento original 
o boleto bancário com comprovação de pagamento da taxa de inscrição no P

. Os Candidatos de música devem levar seus próprios instrumentos, com exceção dos que se 
apresentarão com piano e violão, que são disponibilizados pela UFPA no dia da prova. 

rá duração de quatro horas e valerá 10 pontos. O candidato será considerado habilitado, se obtiver 
nota correspondente, no mínimo, a 30% do valor da prova. Esse valor será somado ao total de pontos obtido 

etapas do processo seletivo. “É importante que o aluno alcance uma boa pontuação
permita continuar na disputa pelas vagas disponíveis”, recomenda Arquimino Almeida.

será divulgado a partir do dia 22 de novembro. 

2013 da UFPA 

Auditório José Vicente Miranda Filho do Instituto de Ciência Jurídica da 
UFPA e no Auditório do Tribunal do Juri, todos localizados no campus profissional

fecham às 8h 

fecham às 8h 

Local: Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA), localizada na Rua Dom Romualdo de Seixas, n.º 820

Portões abertos a partir das 7h, fecham às 8h 

Local: Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA), localizada na Rua Dom Romualdo de Seixas, n.º 820

Portões abertos a partir das 13h, fecham às 14h 
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no Auditório José Vicente Miranda Filho do Instituto de 
, localizado no campus profissional. 

a apresentação do documento original oficial de identidade dos 
comprovação de pagamento da taxa de inscrição no Processo 

. Os Candidatos de música devem levar seus próprios instrumentos, com exceção dos que se 
no dia da prova.  

candidato será considerado habilitado, se obtiver 
Esse valor será somado ao total de pontos obtido 

uma boa pontuação que lhe 
Arquimino Almeida. O resultado do 

Auditório José Vicente Miranda Filho do Instituto de Ciência Jurídica da 
no campus profissional 

Local: Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA), localizada na Rua Dom Romualdo de Seixas, n.º 820 

Local: Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA), localizada na Rua Dom Romualdo de Seixas, n.º 820 


