EDITAL CFM 01/2020
OFICINA DE EXTENSÃO
A FACULDADE DE MÚSICA DO ESPIRITO SANTO “Maurício de Oliveira” FAMES faz saber que no período de 6 a 12 de março de 2020 estarão abertas
as inscrições para a OFICINA DE EXTENSÃO DO CPCG – CURSO DE
PREPARAÇÃO AO CURSO DE GRADUAÇÃO, destinada aos alunos de
piano e canto.

1 – DAS OFICINAS
Serão oferecidas as seguintes oficinas de extensão:
OFICINAS
Piano/Canto
Erudito
Percepção
Musical e Teoria

OBJETIVOS
Desenvolver e
adquirir
competências
musicais do
instrumentista/cantor
para que o mesmo
possa enfrentar o
processo seletivo da
graduação.

CARGA
HORÁRIA
Total de 56h
- 28h prática
- 28h teórica

HORÁRIO

PÚBLICO
ALVO

Aula prática:
Aberto ao
agendar com o
público
coordenador de
núcleo.
Aula
teórica:
terça-feira
das
18h às 20h, sala
300.

2 - DAS VAGAS
Serão oferecidas duas vagas para o piano e duas para canto.
3 - DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas na Recepção da Fames, no período de 6 a 18
de março de 2020 nos horários de 9h às 12h e de 13h as 18h.

4 - DA SELEÇÃO
Os candidatos serão selecionados através de audição realizada nas
dependências da Faculdade, no dia 19 (quinta) de março no horário das 14h às
16h, na sala 210 para os pianistas e na sala 104 para os cantores.
4.1 As escolhas das peças deverão constar no mínimo do Programa do 4º.
Ano do CFM que fica na Biblioteca da Fames.
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4.2 Da audição: o candidato deverá interpretar o seguinte repertório:

4.2.1 Repertório do Piano
- 1 estudo
- 1 peça de Bach
- 1 peça brasileira.
- 1 peça estrangeira ou 1 movimento vivo de sonata.
4.2.2 Repertório do Canto Erudito
- 1 vocalise Concone Op. 9, escolhido entre os números 15 e 20.
- 1 peça brasileira.
- 1 peça italiana antiga (clássica ou pré clássica).
- 1 lied alemão romântico (Schubert, Schumann, Hugo Wolf, etc.).
4.2 A ausência do candidato no dia e horário determinado para a seleção
implicará na sua eliminação do processo seletivo.

5 - DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO
Os resultados serão divulgados no dia 20 março no site da FAMES.

6 - DAS MATRÍCULAS
As matrículas serão realizadas na secretaria no dia 23 de março no horário de
9h as 18h. Os alunos deverão apresentar cópia do documento de identificação
e uma foto 3x4.

Vitória, 4 março de 2020.
Raquel Bianca Castro de Sousa
Coordenadora do CFM - FAMES
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