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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA

CURSO DE BACHARELADO EM MÚSICA
Edital/2003

Regulamentação da Prova de Aptidão em Música para Admissão ao Curso de Bacharelado em Música da
UFRN

I – Do Teste de Habilidade Específica em Música (THEM):
          Art. 1° – O THEM integra a prova da Área Humanística III obrigatória para os candidatos ao Curso de
Bacharelado em Música e obedece, no que lhe for pertinente, o que dispõe o Edital do Concurso Vestibular 2003.
          Art. 2º – Serão admitidos para o Vestibular 2003 candidatos na área de Canto e nos seguintes instrumentos:
Piano, Violão, Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo, Flauta, Clarinete, Saxofone, Trompete, Trombone, Fagote e
Percussão.
          Art. 3° – O THEM será realizado em duas etapas:
                    1. Uma avaliação da execução vocal ou instrumental, conforme o instrumento de execução do candidato,
na qual constará a execução da peça de confronto;
                    2. Uma avaliação de conhecimentos em teoria musical e musicologia.

II – Dos Conteúdos do THEM:
          Art. 4° – A avaliação de teoria musical e musicologia do THEM abrangerá os seguintes tópicos:
                    1. Pauta, claves, notas, figuras de valor, pausas, ligaduras, compassos simples e compostos,
correspondentes e alternados, quiálteras, síncopes e contratempos;
                    2. Intervalos naturais e alterados, inversões; acidentes, escalas maiores e menores, modos;
                    3. Acordes e tonalidades (tons vizinhos, homônimos, afastados e enarmônicos);
                    4. Pequenas formas, texturas (homofônicas, polifônicas e monofônicas) e estilos musicais na história da
música ocidental.
          Art. 5° – A Avaliação de execução instrumental ou vocal abrangerá os seguintes itens:1. Os candidatos à área
de CANTO deverão executar o repertório de acordo com o seguinte programa:
          Peça de confronto: “Giá il Sole dal Gange” – Caldari. (aguda e grave)
                    1- Uma ária de ópera do período barroco ou clássico.
                    2 - Uma peça de autor brasileiro.
                    3 - Uma leitura à primeira vista.
          2. Os candidatos a instrumento PIANO deverão executar o repertório de acordo com o seguinte programa:
          Peça de confronto: Invenção a Três Vozes N. 2 – J.S.Bach.
                    1 - Um movimento rápido de sonata do período Clássico;
                    2 - Uma peça de autor brasileiro;
                    3 - Uma leitura à primeira vista.
          3. Os candidatos a instrumento VIOLINO deverão executar o repertório de acordo com o seguinte programa:
          Peça de confronto: Kreutzer, Estudo No. 3 (Ed. Galamian)
                    1 – Carl Flesh – “Sistema de Escalas” (qualquer tonalidade) – 1, 2, 3, 4, 5 até arpejos de sétima.
                    2 – Uma peça de autor brasileiro;
                    3 – Uma leitura à primeira vista.
          4. Os candidatos a instrumento VIOLA deverão executar o repertório de acordo com o seguinte programa:
          Peça de confronto: Prelúdio da Suíte No. 1 de J. S. Bach.
                    1 - Um movimento de sonata do período Barroco ou Clássico;
                    2 – Carl Flesh – “Sistema de Escalas” (qualquer tonalidade) – 1, 2, 3, 4, 5.
                    3 - Uma leitura à primeira vista.
          5. Os candidatos a instrumento VIOLONCELO deverão executar o repertório de acordo com o seguinte
programa:
          Peça de confronto: Sonata No. 3 em lá menor de Antonio Vivaldi (Largo e Allegro)
                    1 - Uma das seis suítes de J. S. Bach;
                    2 - Uma peça de autor brasileiro;
                    3 - Uma leitura à primeira vista.
          6. Os candidatos a instrumento CONTRABAIXO deverão executar o repertório de acordo com o seguinte
programa:
          Peça de confronto: Sonata No. 2 de Benedetto Marcello (Adágio e Allegro)
                    1 – Uma peça de livre escolha (um movimento);
                    2 – Uma das três peças de Santino Parpinelli: Modinha, Danza Nordestina ou Jongo;
                    3 - Uma leitura à primeira vista.
          7. Os candidatos a instrumento FAGOTE deverão executar o repertório de acordo com o seguinte programa:
          Peça de confronto: Mozart, Concerto para Fagote 9primeiro movimento sem cadência)
                    1 – Um estudo de Milde;
                    2 - Uma peça de autor brasileiro;
                    3 - Uma leitura à primeira vista.
          8. Os candidatos a instrumento FLAUTA deverão executar o repertório de acordo com o seguinte programa:
          Peça de confronto: Estudo No. 3 de Taffarel (Vinte e Quatro estudos Progressivos)
                    1 - Dois movimentos de uma sonata de Bach ou Haendel;
                    2 - Uma peça de autor brasileiro;
                    3 - Uma leitura à primeira vista.
          9. Os candidatos a instrumento CLARINETE deverão executar o repertório de acordo com o seguinte
programa:
          Peça de confronto: Exercício Diário No. 3 de Klosé
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                    1- Um dos "30 caprichos" de Cavallini;
                    2- Uma peça de autor brasileiro;
                    3- Uma leitura à primeira.
          10. Os candidatos a instrumento PERCUSSÃO deverão executar o repertório de acordo com o seguinte
programa:
          Peça de confronto: Mitch Markovich – “Tornado” (para caixa-clara)
                    1. Uma peça de livre escolha para mais de dois instrumentos de percussão;
                    2. Cornelius Gurlitt: “March” (para xilofone) e execução de duas escalas maiores (à escolha da banca);
                    3. Uma leitura à primeira vista.
          11. Os candidatos a Instrumento SAXOFONE deverão executar o repertório de acordo com o seguinte
programa:
          Peça de confronto: Sonata No. 3 de G. F. Handel (Adágio e Largo)
                    1 - Um dos "25 daily exercises" de H. Klosé;
                    2 - Uma peça de livre escolha;
                    3 - Uma leitura à primeira vista.
          12. Os candidatos a Instrumento TROMPETE deverão executar o repertório de acordo com o seguinte
programa:
          Peça de confronto: “Andante e Allegro” de Guy Ropartz
                    1 – Estudo No. 1 de Arban.
                    2 – Estudo No. 2 de Theo Charlier.
                    3 - Uma leitura à primeira vista.
          13. Os candidatos a Instrumento TROMBONE deverão executar o repertório de acordo com o seguinte
programa:
          Peça de confronto: Concerto para Trombone e Banda de Rimsky-Korsakov (primeiro e segundo movimentos).
                    1 - Escalas maiores e menores harmônicas em uma oitava;
                    2 - Uma peça de livre escolha
                    3 - Uma leitura à primeira vista.
          14 – Os candidatos a Instrumento VIOLÃO deverão executar o repertório de acordo com o seguinte programa:
          Peça de confronto: Prelúdio 3 de Heitor Villa-Lobos
                    1 - Um movimento de Suíte de J. S. Bach;
                    2 - Um estudo a escolher dentre os seguintes: Matteo Carcassi, 25 estudos melódicos e progressivos
Op. 60 (No 8,9,11 a 15, 17 a 25) ; Mauro Giuliani - 23 estudos escolhidos (Sávio No 7, 9, 8, 12, 15 a 23); Fernando
Sor - 20 estudos; Segovia No 2, 5 a 20); Leo Brower - Estudos Simples No 6 a 11, 13, 14, 16 a 20;
                    3 - Uma leitura à primeira vista. 
          Art. 6° – A execução instrumental ou vocal consiste de 3 itens diferentes, além da leitura à primeira vista, de
acordo com o programa para cada instrumento ou voz, sendo vedada a repetição de qualquer obra.
                    § Único – O não cumprimento de qualquer item acarretará a eliminação do candidato.

III – Do Cronograma, Aplicação e Correção das Provas:
          Art 7º – O não comparecimento a qualquer etapa da prova de aptidão implicará na eliminação do candidato.
          Art. 8o – A avaliação de teoria musical e musicologia será realizada juntamente com as outras disciplinas da
Área Humanística III.
          Art. 9o – A avaliação de execução Instrumental ou Vocal será realizada nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2002
nas dependências da Escola de Música da UFRN.
                    § 1° – Será estipulado, para cada candidato, um horário para sua Avaliação de Execução Instrumental ou
Vocal; sendo os respectivos horários afixados na Escola de Música da UFRN e publicados pela internet na página
www.musica.ufrn.br/vestibular a partir do dia 12 de Novembro de 2002.
                    § 2° – É de inteira responsabilidade do candidato trazer seu próprio instrumento, com a exceção do piano
e, se for necessário, seu próprio instrumentista acompanhador.
                    § 3° – A prova de execução não deverá exceder o limite de 25 (vinte e cinco) minutos, além de 3 minutos
para a leitura à primeira vista.
                    § 4o – A banca examinadora poderá, a qualquer momento, solicitar ao candidato a interrupção da
execução de uma obra quando assim julgar conveniente.
                    § 5o – Os candidatos deverão entregar uma fotocópia das partituras das obras a serem executadas até o
dia 06 de Dezembro de 2002 na Secretaria do Curso de Bacharelado em Música, na Escola de Música da UFRN nos
seguintes horários: segunda a sexta-feira de 8:00 às 11:00HS e 14:00 às 17:00HS.
          Art. 10o – O candidato deverá comparecer à Escola de Música com pelo menos meia hora de antecedência.
Em hipótese alguma será permitida a entrada no recinto de realização da avaliação após o horário estipulado.
                    § Único – Sob hipótese alguma será prorrogado o horário de término para as avaliações.

IV – Da Pontuação:
          Art. 11o – Para a avaliação de Execução Instrumental ou Vocal será atribuída uma nota de 0 (zero) a 3 (três) à
execução do candidato.
          Art. 12o – Para a Prova de Teoria Musical será atribuída uma nota de 0 (zero) a 2 (dois).
          Art. 13o – Para a prova de Peça de Confronto será atribuída a nota 0 (zero) ou 1 (um), não havendo nenhum
grau intermediário.
          Art. 14o – A nota do THEM será calculada através da seguinte fórmula:
                    (t + e) x c = nthem
                              t – Avaliação de Teoria Musical
                              e – Avaliação de Execução Instrumental ou Vocal
                              c – Prova Peça de Confronto
                              nthem – Nota do THEM
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V – Das Disposições Finais:
          Art. 15o – Os resultados da Prova de Aptidão serão considerados válidos para efeito do Concurso Vestibular
2003.
          Art. 16o – Em nenhuma hipótese se concederá ao candidato revisão, vistas, fotocópia ou devolução das provas
constantes do THEM.

Voltar


