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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS DE MÚSICA PARA A  

“AÇÃO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL” – 2017 

 

A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições para apresentação de propostas 

de oficinas para a “Ação de Formação Artística e Cultural – 2017, em conformidade com as 

condições a seguir estabelecidas: 

 

CAPÍTULO 1 – DO OBJETO E DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

O presente Regulamento tem como objeto a seleção de propostas de oficinas de Canto e prática 

de conjunto/criação para o Projeto Arena da Cultura – 2017”, que serão realizadas entre agosto e 

dezembro de 2017, incluindo execução e avaliação. 

1.1 Modalidades de oficinas:  

 

Modalidade I: Curta duração 

 

Oficinas de Sensibilização: carga horária semanal de 2hs aula, distribuídas em 01 ou 02 dias por 

semana, totalizando 24h. São oferecidas oficinas com foco em violão, percussão, teclado, 

musicalização infantil e canto. 

 

Modalidade II: Longa duração  

 

Segundo Ciclo – Aprofundamento – Módulos I, II e III: carga horária de 126 horas-aula. Estas 

oficinas integram o mesmo ciclo formativo. Ocorrem em duas aulas semanais de 3h cada: uma de 

musicalização, a outra de módulos complementares que se alternam de sete em sete encontros - 

criação/prática de conjunto, rítmica e expressão vocal.  

 

Os conteúdos programáticos da área de música são trabalhados em rede, de forma não 

hierarquizada, como pode ser observado no organograma referente ao primeiro Ciclo da formação 

em Música do Programa (Iniciação):  
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1.2 Das propostas de oficinas 

  

Serão selecionadas propostas para módulos complementares de criação/prática de conjunto e 

expressão vocal para nível de aprofundamento, oficinas de canto de curta duração e 

complementares de Técnica vocal e Grupo Vocal.   

 

1.2.1 Oficinas de Curta duração (sensibilização) 

 

 Canto: Iniciação ao estudo da música através de atividades que envolvem o canto e a expressão 

vocal. Apresentação dos parâmetros da música, noções de notação musical, preparação de 

pequeno repertório definido a partir do perfil do grupo de alunos. 

1.2.2 Oficinas de longa duração 

Módulos complementares à musicalização: 

  

Criação / prática de conjunto: atividades que envolvem práticas de improvisação e criação 

individual e coletiva com instrumentos diversos e voz. Preparação de repertório instrumental e vocal 

que inclui músicas criadas pelos alunos e trabalhadas nas oficinas de musicalização e rítmica. 

(módulos de 7 aulas de 3h) 
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Expressão Vocal: atividades de técnica e experimentação vocal e trabalho de interpretação com 

repertório definido em conjunto com a equipe dos três professores e grupo de alunos envolvidos no 

processo (módulos de 7 aulas de 3h). 

 

Oficinas complementares: 

 

Canto coral: Desenvolvimento de práticas que contemplem técnica vocal e trabalho coletivo com 

repertório de estilo e gêneros diversos. Para alunos dos cursos de música do Arena da Cultura e 

de outras instituições (um encontro semanal de 3horas). 

Técnica Vocal: Trabalho específico de técnica e preparação vocal aberto à comunidade em geral. 

O objetivo central não inclui a preparação de um repertório (um encontro semanal de três horas). 

 

 

CAPÍTULO 2 - DOS PROPONENTES 

 

2.1 Poderão apresentar propostas somente pessoas físicas, civilmente capazes, diretamente 

responsáveis pelo planejamento e execução de suas propostas.  

 

2.2 O mesmo proponente poderá apresentar propostas de oficinas para uma ou mais modalidades, 

para um ou mais ciclos e para um ou mais módulos de formação.  

 

2.3 O proponente deverá apresentar currículo e respectivos documentos comprobatórios, com 

ênfase nas experiências artísticas, didáticas e pedagógicas condizentes com sua proposta.  

 

2.4 Não poderão participar do processo de seleção os funcionários da Administração Direta e 

Indireta do Município de Belo Horizonte. 

 

2.5 Para o desenvolvimento das propostas, será repassada aos proponentes a importância de R$ 

42,59 (quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) como valor bruto por hora/aula em regime 

celetista. 

 

2.6. O proponente concorda, caso a Comissão de Seleção julgue procedente, ajustar e adaptar sua 

proposta para ser implementada em qualquer modalidade, ciclo ou módulo de formação.  
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CAPÍTULO 3 - DAS INSCRIÇÕES 

3.1 Os interessados em participar do processo seletivo devem protocolar suas propostas no período 

de 27 de julho a 02 de agosto de 2017, das 8h às 17h em dias úteis. As propostas devem estar 

encadernadas ou grampeadas, com as páginas devidamente numeradas e acondicionadas em 1 

(um) único envelope, lacrado e indevassável.  

 

3.2 As inscrições poderão ser realizadas de forma PRESENCIAL ou VIA CORREIOS por meio de 

SEDEX, com postagem até a data limite de inscrição. Para o recebimento das inscrições, a 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP - disponibilizará um posto de atendimento 

no seguinte endereço: 

 

FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 

AV. Pres. Antônio Carlos 6627 Um. Adm. II – Campus UFMG 

Sala 3130 – 3º andar 

A/C: Marcos Corrêa ou Thiago Mariano 

CEP 31.270-901 

BELO HORIZONTE - MG 

 

3.3 No caso da inscrição presencial, o proponente pode realizar pessoalmente ou por meio de 

procuração. 

 

3.4 O ato de inscrição da proposta no processo seletivo implica a aceitação de todas as condições 

estipuladas no presente Regulamento. 

 

CAPÍTULO 4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS  

 

4.1 Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

4.1.1 Proposta para oficina que contemple as diretrizes da área, de acordo com a metodologia 

descrita no ANEXO II. Na proposta deve constar a apresentação, os objetivos e a justificativa, 

relacionando as experiências artísticas e didáticas do proponente. 

 

4.1.2 Currículo do proponente e respectivos documentos comprobatórios, com ênfase nas 

experiências artísticas, didáticas e pedagógicas na área de sua proposta.  
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4.2. A seleção das propostas será realizada em duas etapas, a saber: 

Primeira etapa – ELIMINATÓRIA e CLASSIFICATÓRIA: análise das propostas, das justificativas e 

dos currículos (10 pontos); 

 

Segunda etapa - ELIMINATÓRIA e CLASSIFICATÓRIA: entrevistas individuais com os 

proponentes selecionados na primeira etapa (10 pontos). 

 

4.3 Na primeira etapa, a Comissão de Seleção distribuirá os 10 pontos, levando-se em consideração 

os critérios a seguir: 

 

 a) Currículo do proponente e respectivos documentos comprobatórios, com ênfase nas 

experiências profissionais na área de Música; (2,5 pontos); 

b) Coerência da proposta considerando-se o perfil do público e o contexto em que as oficinas serão 

ministradas (ANEXO II); (2,5 pontos); 

c) Adequação da proposta aos conteúdos programáticos dispostos no ANEXO III - referente à 

Iniciação, e no item 1.2 deste edital referente à Sensibilização; (2,5 pontos); 

d) Viabilidade operacional; (2,5 pontos). 

 

4.4 Somente irão para a segunda etapa - entrevistas - as propostas que alcançarem 07 pontos ou 

mais. As entrevistas serão agendadas diretamente com os proponentes dos projetos selecionados 

e ocorrerão entre 03 de agosto a 04 de agosto de 2017. 

 

4.5 Na segunda etapa serão classificadas as propostas que obtiverem pontuação igual ou superior 

a 14 (quatorze) pontos. 

4.6 As propostas serão classificadas somando-se a pontuação obtida na primeira e segunda etapas. 

O resultado da seleção das propostas será divulgado no dia 07 de agosto de 2017, por ordem 

decrescente de pontuação. 

4.6.1 Caberá recurso da classificação das propostas, limitado a eventuais erros ou omissões na 

contagem dos pontos, impetrados no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da resposta constante do 

item 4.6 supra. 

4.6.2 Os recursos deverão ser impetrados no endereço e forma descritos no item 3.2 deste Edital, 

sendo que se os recursos forem enviados via Correios que sejam enviados via SEDEX 

preferencialmente na modalidade SEDEX 10 para fins de celeridade no envio dos mesmos. 
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4.6.3. Os recursos serão avaliados pelas Comissões de Seleção que os responderão em 02 (dois) 

dias úteis, quando será publicada nova listagem de classificação final, com os resultados dos 

recursos e ordem final de classificação segundo item 4.6 deste Edital. 

       

4.7 As propostas selecionadas passarão a compor um “Banco de Propostas”, com validade 

condicionada à vigência do contrato firmado entre a Fundação Municipal de Cultura e a Fundação 

de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP e seus eventuais aditamentos. 

 

4.8 Os proponentes serão convocados, em primeiro lugar, de acordo com a demanda de oficinas, 

e em segundo lugar, respeitando-se a ordem de classificação. 

 

CAPÍTULO 5 – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

5.1 Para análise e seleção das propostas da área de Música será designada uma Comissão de 

Seleção composta de 3 (três) membros. A comissão será responsável pela avaliação das propostas, 

atuando de maneira integrada e transversal. 

 

5.2 Caberá à Comissão de Seleção a análise e avaliação das propostas, dos currículos dos 

proponentes e das entrevistas. 

 

5.3 Os integrantes da Comissão de Seleção serão designados pelo Presidente da Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP - e poderão ser substituídos a qualquer tempo, em caso 

de impossibilidade de participação decorrente de caso fortuito ou de força maior, por outros 

igualmente idôneos. 

 

5.4 Os nomes dos integrantes da Comissão de Seleção serão divulgados juntamente com o 

resultado da seleção, objeto deste Edital. 

 

5.5 A Comissão de Seleção encerrará seus trabalhos com a seleção das propostas. 

 

CAPÍTULO 6 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1 Os casos omissos, relativos ao presente Regulamento, serão decididos pelo Presidente da 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP. 

 

6.2 Todas e quaisquer decisões da comissão são soberanas e definitivas, não cabendo recursos 

contra as mesmas. 
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6.3 As propostas não classificadas estarão disponíveis para devolução aos seus responsáveis, no 

endereço constante do subitem 3.2., no período de 09 de agosto a 31 de agosto de 2017, no horário 

das 8 às 17h em dias úteis. Após essa data, as propostas serão destruídas, mantendo-se o registro 

dos dados relativos à seleção. 

 

6.4 O presente Regulamento encontra-se disponível no site http://www.fundep.br e quaisquer 

esclarecimentos aos interessados poderão ser prestados pelo funcionário designado pela Fundação 

de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP, em dias úteis, no horário das 9 às 18 horas, 

presencialmente no posto de recebimento das inscrições ou pelo telefone (31) 3277-4644. 

 

6.5 Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas 

e/ou controvérsias oriundas desse Regulamento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

Belo Horizonte, 26 de julho de 2017. 

 
 

Prof. Alfredo Gontijo de Oliveira 
Presidente da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP 
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ANEXO I 

 

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS OFICINAS 

 

Endereços dos Centros Culturais, Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional 

Lagoa do Nado e do Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural da Fundação 

Municipal de Cultura/PBH: 

 

1- Centro Cultural Alto Vera Cruz  

Rua Padre Júlio Maria, 1577 – Alto Vera Cruz 

CEP: 30285-360 – Belo Horizonte MG 

 

2- Centro Cultural Bairro das Indústrias 

Rua dos Industriários, 289 – Bairro das Indústrias 

CEP: 30.610-280 

 

3- Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira 

Av. Antônio Carlos, 821 – Lagoinha 

CEP: 31.210-010 

 

4- Centro Cultural Jardim Guanabara  

Rua João Álvares Cabral, 277 – Floramar  

CEP: 31765-510 – Belo Horizonte MG 

 

5- Centro Cultural Lindéia Regina  

Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445 – Regina 

CEP: 30692-190 – Belo Horizonte MG 

 

6- Centro Cultural Pampulha  

Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185 – Urca  

CEP: 31360-310 – Belo Horizonte MG 

 

7- Centro Cultural Padre Eustáquio   

Rua Jacutinga, 821 – Padre Eustáquio 

CEP: 30730-430 – Belo Horizonte MG 

 

8- Centro Cultural Salgado Filho  

Rua Nova Ponte, 22 – Salgado Filho 
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CEP: 30550-720 – Belo Horizonte MG 

 

9- Centro Cultural São Bernardo   

Rua Edna Quintel, 320 – São Bernardo 

CEP: 31750-030 – Belo Horizonte MG 

 

10- Centro Cultural São Geraldo  

Avenida Silva Alvarenga, 548 – São Geraldo 

CEP: 31050-640 – Belo Horizonte MG 

 

11- Centro Cultural Urucuia   

Rua W3, 500 – Urucuia  

CEP: 30628-010 – Belo Horizonte MG 

 

12- Centro Cultural Venda Nova  

Rua José Ferreira Santos, 184 – Novo Letícia 

CEP: 31640-060 – Belo Horizonte MG 

 

13- Centro Cultural Vila Fátima  

Rua São Miguel Arcanjo, 215 – Vila Nossa Senhora de Fátima  

CEP: 30250-440 – Belo Horizonte MG 

 

14- Centro Cultural Vila Marçola   

Rua Mangabeira de Serra, 320 – Serra 

CEP: 30220-265 – Belo Horizonte MG 

 

15- Centro Cultural Vila Santa Rita  

Rua Ana Rafael dos Santos, 149 – Vila Santa Rita 

CEP: 30668-570 – Belo Horizonte MG 

 

16- Centro Cultural Zilah Spósito  

Rua Carnaúba, 286 – Jaqueline 

CEP: 31787-210 – Belo Horizonte MG 

 

17- Centro de Referência da Cultura Popular e Tradiconal Lagoa do Nado  

Rua Ministro Hermenegildo De Barros, 904 -  Itapoã  

CEP: 31710-230 – Belo Horizonte MG 
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18- Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural  

Avenida dos Andradas, 367, 2º andar, sala 301 a 350 (Praça Rui Barbosa) – Centro 

CEP: 30120-010 - Belo Horizonte MG 

 

19- Usina de Cultura 

Rua Dom Cabral, 765 – Bairro Ipiranga 

CEP: 31.160-050  

 

20- Lagoa 

Rua Antônio da Costa Xavier, 167 – Lagoa 

CEP: 31575-580 – Belo Horizonte MG 

 

21- Mantiqueira 

Rua Luzia Salomão, 300 – Mantiqueira 

CEP: 31660-040 – Belo Horizonte 
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ANEXO II – Ação de Formação Artística e Cultural da FMC – Arena da Cultura 

A Ação de Formação Artística e Cultural da FMC – Arena da Cultura é uma ação que busca, através 

da realização de atividades gratuitas, oportunizar o acesso da população de Belo Horizonte aos 

bens e serviços culturais das áreas de Artes Visuais, Circo, Dança, Música, Teatro e Patrimônio 

Cultural. Para tanto, se orienta pelos princípios da universalidade, da descentralização e do respeito 

à diversidade Cultural.  

Para abranger um público universal, situado numa ampla faixa etária, e de renda e escolaridade 

heterogêneas, incluindo públicos que tradicionalmente têm acesso restrito aos bens e serviços 

culturais. As atividades são realizadas em espaços públicos – Centros Culturais e Núcleos do BH 

Cidadania distribuídos pela a cidade, e visam dialogar com as várias formas de manifestação 

artística da cidade.  

As oficinas da AFAC se organizam por área e estão divididas em duas modalidades: oficinas de 

curta duração e oficinas de longa duração. As oficinas de curta duração visam propiciar vivências 

artísticas a um público a partir de 06 (seis) anos de idade. São realizadas em grupos mistos ou 

organizadas por faixa etária. Seu objetivo é proporcionar aos participantes uma introdução ao 

universo da música através de vivências práticas. As oficinas de longa duração são atividades mais 

extensas direcionadas a um público a partir de 14 (quatorze) anos de idade e estão organizadas 

em ciclos formativos continuados e progressivos, com duração de quatro anos, podendo inclusive 

propor caminhos de profissionalização. 

Todas as oficinas serão realizadas de agosto de 2017 a dezembro de 2017. 
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ANEXO III – Organograma de conteúdos da Área de Música 

 

O organograma a seguir, apresentado no capítulo I do presente edital, refere-se à Iniciação (da 

modalidade “oficinas de longa duração”). No entanto, deve ser usado como base para o 

planejamento de todas as propostas de oficina de música apresentadas, independentemente de 

sua modalidade. 
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Apresentamos abaixo o organograma descrito em forma de texto. 

Parâmetros do Som 

Duração – Intensidade – Timbre – Altura 

Leitura e Escrita 

Introdução à notação tradicional – Leitura de células rítmicas – Notação gráfica; outros tipos de 

notação – Solfejo pentatônico 

Criação 

Tempo e música – Sons do Corpo – Música e Imagem – Música e Tecnologia – Música e palavra – 

Práticas de Improvisação – Exploração de fontes sonoras  

História das Músicas 

Música e Cultura – Introdução à história da música ocidental – Patrimônio Musical Local 

Apreciação e análise musical 

Organologia: estudo das fontes sonoras – Expansão do universo sonoro musical – Estilos, gêneros, 

culturas diversas, diferentes tempos e espaços  

Estruturação da linguagem musical 

Tríades: eixos M/m -- Conceitos: harmonia, ritmo, melodia -- Escalas pentatônicas: M/m -- 

Interválica: reconhecimento e reprodução – Compasso: introdução -- Frase, motivo, ostinato 

Performance 

Práticas de Conjunto – Práticas interpretativas: introdução – Experimentação de instrumentos 

musicais diversos. 

 

 


