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EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CORAL DA 

FAFICA – 2016.2 
     

 

1. APRESENTAÇÃO   

 

O Coral da FAFICA é um grupo de extensão que exerce atividade de 

caráter artístico e cultural. O coral será formado por alunos, ex-

alunos, funcionários e pessoas da comunidade. Tem como meta a 

divulgação da cultura através da música coral na região.  

 

2. INSCRIÇÃO 

São requisitos para inscrição:   

 

a) Ter disponibilidade para frequentar os ensaios, regulares e extras;  

b) Ter disponibilidade para participar das apresentações do coral, em 

eventos nas instalações da FAFICA, ou fora dela, inclusive em outras 

cidades;  

c) Não ter sido desligado anteriormente do Coral por qualquer motivo;  

d) Concordar com as regras de funcionamento do Coral, inclusive 

com os figurinos, arranjos e repertório, considerando o seu caráter 

leigo e cultural;  

e) Conhecer e estar de acordo com as normas do presente edital.  

  

3. PROCESSO SELETIVO 

É constituído de Teste vocal, que será realizado em dois dias (17 e 

18 de agosto), no auditório, das 18:00 às 19:00h. A avaliação é de 

caráter simples, com foco na afinação, timbre, ritmo e enquadramento 

da voz no devido naipe (soprano, tenor, contralto ou baixo). Neste 

dia, o candidato deverá apresentar ao maestro um trecho de uma 
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música (da sua escolha). Os candidatos poderão realizar o teste 

vocal em qualquer dos dias, bastando comparecer no auditório.  

  

Não será exigida experiência musical anterior comprovada. Os 

resultados das etapas serão divulgados através do site da FAFICA.   

 

4. VAGAS   

 

Serão oferecidas 20 vagas. 

   

 

5. ATRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA   

 

O coral é um grupo de extensão vinculado ao Núcleo de Extensão 

(NUEXT), que concederá certificado com 40 horas de atividade 

complementar por semestre para cada participante. Nenhum 

coralista fará jus a qualquer tipo de bolsa ou auxílio.  

  

 

6. ENSAIOS E APRESENTAÇÕES   

 

As regras gerais que regem a atividade do coral estão estabelecidas 

por meio do regulamento do coral (publicado no site) e deste edital.   

 

Os ensaios regulares ocorrerão nas quartas, quintas e sextas, das 

18h às 19h, no auditório, podendo o horário ser estendido em 

situações excepcionais (ensaios gerais, proximidade de 

apresentações, etc.).   

 

Nos ensaios das quartas participarão apenas os homens, nas quintas 

as mulheres e nas sextas haverá ensaio geral, com a participação de 
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todos. De modo que o coralista deverá comparecer ao menos a dois 

ensaios semanais.   

 

Excepcionalmente, poderão acontecer ensaios extraordinários em 

outros dias e horários, a critério da Regente, em entendimento com a 

supervisão do Núcleo Cultural, a partir das necessidades do coral.   

 

Aqueles que forem excluídos do coral não poderão participar de 

ensaios e apresentações.   

 

A assiduidade, pontualidade e frequência também serão objeto da 

avaliação periódica semestral.   

 

Os ensaios terão início logo após a conclusão do processo seletivo.   

 

No decorrer das atividades regulares do Coral da FAFICA, as 

comunicações sobre ensaios e apresentações serão realizadas 

pessoalmente, nos encontros presenciais ou por meio digital (e-mail 

e redes sociais), através das listas de contatos dos membros do coral.   

 

As eventuais faltas a ensaios e/ou apresentações deverão ser 

comunicadas com antecedência e devidamente justificadas, em 

conformidade com as regras do regulamento interno do coral.    

Caruaru-PE, 28 de Março de 2016.  

    

 

Pe. João Paulo Diretor 

Diretor 

 

Adilson Ferraz  

Coordenador do NUEXT 
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