
Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli  
 

Encampado pela Lei Nº 3657,de dezembro de 1965. Autorizado a funcionar pela  Portaria 2/67,  publicada  no  “Minas  Gerais   
20/02/67”. Transformado em CENTRO INTERESCOLAR DE ARTES, conforme Res. Nº1. 174/75 de 21/01/75 da SEE/MG 

 

 1 

EDITAL DE INGRESSO  

NO CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

 

A Diretora do Conservatório Estadual de Música “Cora Pavan Capparelli”, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento na Resolução SEE nº 718, de 18/12/2005, nas orientações da 

Secretaria de Estado de Educação e no Regimento Escolar, torna público e comunica aos 

interessados que, no período de 19/02 a 06/03/2015 estarão abertas as inscrições para o  ingresso 

no Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme normas, critérios e 

procedimentos estabelecidos neste Edital. 

 

1. OBJETO 

 

1.1 Este Edital tem por objeto a seleção de alunos e candidatos interessados em ingressar no Curso 

de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

 

2. CURSOS OFERECIDOS: 

 

2.1 Serão oferecidos os seguintes Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 

 

2.1.1. Curso Técnico em Canto; 

 

2.1.2. Curso Técnico em Instrumento Musical; 

 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO: 
 

3.1. Poderão se inscrever: 

 

3.1.1 alunos regulamente matriculados no Curso de Educação Musical do Conservatório, que 

estejam cursando, ou tenham cursado ou concluído o Ensino Médio na escola regular, desde que 

apresentem conhecimento musical satisfatório; 

 

3.1.2 qualquer interessado, ainda que não matriculado no Conservatório, que esteja cursando, ou 

tenha cursado ou concluído o Ensino Médio na escola regular, desde que apresente conhecimento 

musical satisfatório. 

 

4. DA INSCRIÇÃO: 

 

4.1. As inscrições serão realizadas no período de 19/02 a 06/03/2015, das 8h às 20h, na secretaria 

do Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli. 

 

4.2. A inscrição poderá ser realizada pelo candidato ou responsável devidamente identificado, desde 

que sejam atendidos todos os requisitos exigidos neste edital. 

 

4.3. O candidato poderá inscrever-se para somente um dos Cursos oferecidos no item 2 deste Edital.  

 

4.4. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

 

4.4.1. Anexo I - Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada; 
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4.4.2. Cópia do documento de identidade ou registro civil; 

 

4.4.3. Atestado de matrícula e freqüência no Ensino Médio da Escola Regular ou comprovante de 

que tenha cursado ou concluído o Ensino Médio da Escola Regular (Histórico Escolar); 

 

4.4.4. Contribuição voluntária no valor de R$ 2,00 (dois reais). 

 

4.5. A contribuição voluntária destina-se ao custeio das despesas com material utilizado na 

elaboração e aplicação da Prova de Ingresso, incluídas despesas efetuadas com a manutenção dos 

instrumentos utilizados na realização da Prova. 

 

4.6. Não haverá devolução do valor pago a título de contribuição voluntária. 

 

4.7. Não será efetuada a inscrição do candidato que não estiver com toda a documentação exigida 

neste Edital. 

 

4.8. No ato da inscrição o candidato receberá o comprovante da inscrição e a folha contendo os 

solfejos. 

 

5. DAS APLICAÇÃO DAS PROVAS: 

 

5.1. Para realizar a prova o inscrito deverá comparecer no Conservatório, no local e data constantes 

no comprovante de inscrição, 30 (trinta) minutos antes do horário determinado, portando o 

comprovante de inscrição e documento de identificação, cuja apresentação será obrigatória  no ato 

da prova. 

 

5.2. O inscrito que não comparecer no dia determinado para a prova será eliminado, exceto se o não 

comparecimento tiver ocorrido por motivo de doença, sendo que neste caso deverá apresentar 

atestado médico. 

 

5.3. As avaliações serão realizadas em 02 (duas) fases, da seguinte forma:  

 

5.3.1. 1ª FASE: 

 

5.3.1.1. Na  Primeira Fase serão aplicadas as seguintes provas: 

 

A) Curso Técnico em Instrumento – prova de Instrumento Musical; 

 

B) Curso Técnico em Canto -  prova de Canto. 

 

5.3.1.2. As provas da Primeira Fase serão realizadas nas dependências do Conservatório Estadual de 

Música Cora Pavan Capparelli, no período de 09 a 13/03/2015, sendo que cada inscrito deverá 

agendar previamente o dia de sua prova com o seu professor de instrumento ou canto e os 

inscritos não matriculados no Conservatório deverão agendar a prova com o coordenador da 

área. 

 

5.3.1.3. A prova de Instrumento Musical terá o valor total de 100 (cem) pontos. 

 

5.3.1.4. Será considerado aprovado o inscrito que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de 

aproveitamento na prova realizada. 
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5.3.1.5. O resultado da prova da Primeira Fase será informado ao candidato logo após a aplicação 

da mesma, sendo-lhe fornecido, no ato, o comprovante contendo o resultado. 

 

5.3.2. 2ª FASE:  

 

5.3.2.1. Na  Segunda Fase será aplicada a prova de Teoria, Percepção Musical e Solfejos. 

 

5.3.2.2. No ato da inscrição serão fornecidos aos inscritos uma folha contendo os Solfejos. 

 

5.3.2.3. Só participarão das provas da Segunda Fase os alunos aprovados na prova da Primeira Fase 

(Instrumento Musical / Canto). 

 

5.3.2.4. A prova da Segunda Fase será realizada no dia 19 de março de 2015 (quinta-feira), nas 

dependências do Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli, nas salas D1043, 

D1045 e D1049, nos seguintes horários:  

 

a) Manhã: 8 horas 

b) Tarde: 14 horas 

c) Noite: 19 horas 

 

5.3.2.5. A prova de Teoria, Percepção Musical e Solfejos terá o valor total de 100 (cem) pontos, 

distribuídos da seguinte forma: 

 

a) 80 (oitenta) pontos para o desempenho em Teoria, Percepção Musical; 

b) 20 (vinte) pontos para os solfejos. 

 

5.3.2.6. Será considerado aprovado o inscrito que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de 

aproveitamento na prova realizada 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

 

6.1 A Lista da Classificação será divulgada no dia 23/03/2015 (2ª Feira), no portal do 

Conservatório (www.conservatoriouberlandia.com.br) e afixada nos murais da Escola. 

 

7. DO REGISTRO DO EXAME DE INGRESSO 
 

7.1. O aproveitamento de cada aluno inscrito será registrado em Ata, que não deverá conter rasuras 

e será assinada pelos professores que aplicaram as provas. 

 

7.2. Caberá ao responsável pela aplicação de cada prova, repassar à Secretaria do Conservatório, em 

formulário próprio, o aproveitamento final de cada inscrito, bem como  o Relatório Final de todo o 

processo. 

 

7.3. O Formulário de Aproveitamento e o Relatório Final será vistado e arquivado pelo funcionário 

da Secretaria responsável pelo recebimento. 

 

8. DA MATRÍCULA: 
 

http://www.conservatoriouberlandia.com.br/
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8.1. As matrículas dos candidatos classificados para o Curso de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio serão realizadas no período de 23 a 27 de março de 2015, das 13h às 19h, na 

Secretaria do Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli. 

 

8.2. Para efetuar a matrícula o aluno deverá apresentar a seguinte documentação: 

 

a) cópia legível da certidão de nascimento ou casamento; 

b) cópia legível da carteira de identidade; 

c) cópia legível do CPF; 

d) declaração de conclusão do ensino fundamental da Escola Regular; ou declaração de matrícula e 

freqüência no 9º ano do ensino fundamental da Escola Regular; ou Histórico Escolar do Ensino 

Médio da Escola Regular ou declaração de matrícula e freqüência no Ensino Médio da Escola 

Regular; 

d) cópia legível do Certificado de Reservista (para alunos do sexo masculino). 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

9.1. Poderão ingressar no 1º ano do Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, todos 

os inscritos aprovados que comprovarem estar cursando, tenham cursado, ou concluído o Ensino 

Médio na escola regular. 

 

9.2. O deferimento da matrícula dos alunos classificados para ingresso no Curso Técnico estará 

condicionado à entrega na Secretaria do Conservatório do comprovante de matrícula e freqüência 

ou conclusão do Ensino Médio da Escola Regular. 

 

9.3. A conclusão do Curso de Educação Musical em Conservatórios Estaduais de Música não 

constitui pré-requisito para inscrição nas provas de que tratam este Edital. 

 

9.4. O aluno classificado para o Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio não terá 

direito a receber o Certificado de Conclusão do Curso de Educação Musical, se não concluiu as 

disciplinas do referido curso. 

 

9.5. O aluno não classificado para Ingresso no Curso de Formação Profissional Técnica de Nível 

Médio, deverá continuar cursando as disciplinas do ano (série) do Curso de Educação Musical em 

que foi matriculado no ano vigente. 

 

9.6. O aluno classificado que se matricular no Curso Técnico deverá cursar, obrigatoriamente, 

todas as disciplinas curriculares de cada ano, determinadas no Plano Curricular do Curso 

Técnico escolhido. 

9.7. O aluno que se matricular no Curso Técnico NÃO  poderá cursar o Curso de Educação 

Musical.  

 

9.8. Ao efetuar a matrícula, o inscrito declara estar ciente das normas Regimentais do 

Conservatório. 

 
9.9 Será automaticamente eliminado em qualquer época, o candidato que não cumprir as normas 

estabelecidas neste Edital. 

 

9.10. O ato de inscrição implica na ciência e aceitação dos termos deste Edital. 

 



Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli  
 

Encampado pela Lei Nº 3657,de dezembro de 1965. Autorizado a funcionar pela  Portaria 2/67,  publicada  no  “Minas  Gerais   
20/02/67”. Transformado em CENTRO INTERESCOLAR DE ARTES, conforme Res. Nº1. 174/75 de 21/01/75 da SEE/MG 

 

 5 

9.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Conservatório Estadual de Música Cora 

Pavan. Caparelli, em conjunto com o Colegiado Escolar. 

 

 

Uberlândia, 06 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

Mirtes Guimarães 

Diretora 
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CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA CORA PAVAN CAPARELLI 

UBERLÂNDIA/MG 

 

INGRESSO E REINGRESSO AO CURSO TÉCNICO  

 

ANEXO I - FICHA INSCRIÇÃO (VIA DA ESCOLA) 

 

NOME DO INSCRITO: _______________________________________________________________ 

TELEFONE: __________________--- 

SITUAÇÃO DO INSCRITO NO CONSERVATÓRIO: (  ) Matriculado (     ) Não Matriculado  

SITUAÇÃO DO INSCRITO NO ENSINO REGULAR: (    ) Cursando o ensino médio (    ) concluiu o ensino médio 

                              (     ) cursou até o ________ ano do ensino médio     

INSTRUMENTO: ____________________________________________________________________ 

NOME DO PROFESSOR DE INSTRUMENTO: __________________________________________ 

DATA DA PROVA DE INSTRUMENTO*:_______________________________ 

HORÁRIO*: ________________________________________________________ 

*Período: 09 a 13/03/2015 - Procurar o professor de instrumento ou canto para marcar o dia e horário da sua prova.  
Os inscritos não matriculados no Conservatório deverão agendar a prova com o coordenador da área. 

 

DATA DA PROVA DE TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL:   19/03/2015 (quinta-feira) 

HORÁRIO: (    ) Manhã: 8h   (    ) Tarde: 14h    (    ) Noite: 19h 

SALAS D1043, D1045 e D1049 

Assinatura do Aluno: ____________________________________________ 

Assinatura do Professor de Instrumento: _____________________________ 

Assinatura do Funcionário: _______________________________________ 
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INGRESSO E REINGRESSO AO CURSO TÉCNICO  

 

ANEXO I - FICHA INSCRIÇÃO (VIA DO ALUNO) 
 

NOME DO INSCRITO: _______________________________________________________________ 

TELEFONE: __________________--- 

SITUAÇÃO DO INSCRITO NO CONSERVATÓRIO: (  ) Matriculado (     ) Não Matriculado  

SITUAÇÃO DO INSCRITO NO ENSINO REGULAR: (   ) Cursando o ensino médio (    ) concluiu o ensino médio 

                              (   ) cursou até o ________ ano do ensino médio    

INSTRUMENTO: ____________________________________________________________________ 

NOME DO PROFESSOR DE INSTRUMENTO: __________________________________________ 

 

DATA DA PROVA DE INSTRUMENTO*:_______________________________ 

HORÁRIO*: ________________________________________________________ 

* Período: 09 a 13/03/2015 - Procurar o professor de instrumento ou canto para marcar o dia e horário da sua prova.  
Os inscritos não matriculados no Conservatório deverão agendar a prova com o coordenador da área. 

 

DATA DA PROVA DE TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL: 19/03/2015 (quinta-feira) 

HORÁRIO: (    ) Manhã: 8h   (    ) Tarde: 14h    (    ) Noite: 19h 

SALAS D1043, D1045 e D1049 

Assinatura do Aluno: ____________________________________________ 

Assinatura do Professor de Instrumento: _____________________________ 

Assinatura do Funcionário: _______________________________________ 
 


