
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL PROGRAD nº. 094/2021, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
AMERICANA – UNILA, designado pela Portaria UNILA nº 24/2020/GR, de 31 de janeiro de 2020, com
base nas atribuições delegadas pela Portaria  UNILA nº 280/2020/GR, de 21 de agosto de 2020, nos
termos da legislação, e

CONSIDERANDO o Edital PROGRAD nº. 082/2021, referente à abertura do Processo Seletivo Música –
Bacharelado – UNILA 2021;

RESOLVE

Tornar público o RESULTADO FINAL da primeira etapa do Processo Seletivo Música – Bacharelado –
UNILA 2021, e CONVOCAR os candidatos para inscrição na PROVA DE HABILIDADES ESPECÍFI-
CAS (segunda etapa do processo seletivo).

1. DO RESULTADO FINAL DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO

1.1 Tendo em vista que não houve candidatos desclassificados na primeira etapa de seleção, torna-se o
presente resultado como RESULTADO FINAL da primeira etapa de seleção do   Processo Seletivo Música  
– Bacharelado – UNILA 2021.

1.2 O resultado da primeira etapa de avaliação, encontra-se elencado no Anexo I do presente edital, em
ordem de classificação, e em conformidade com o previsto no Edital PROGRAD nº. 082/2021.

1.3 Os candidatos foram classificados por modalidade de inscrição dentro da ênfase escolhida, sendo clas-
sificados de acordo com a média final obtida no ENEM.

1.4 Os candidatos inscritos nas modalidades de ações afirmativas (cotas) que não ofertaram vagas no edi-
tal de abertura, foram remanejados para a modalidade de ampla concorrência.

2. DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE HABILIDADE ESPECÍFICAS (SEGUNDA ETAPA
DO PROCESSO SELETIVO)

2.1 Os candidatos constantes no Anexo I do presente edital ficam desde já convocados para realiza-
rem inscrição na PROVA DE HABILIDADES ESPECÍFICAS (segunda etapa do processo seletivo),
a qual, considerando o item 1.1 do presente edital, terá o início das inscrições antecipado, inciando-
se em 03 de setembro de 2021, e finalizando às 17h do dia 20 de setembro de 2021.
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3. DA PROVA DE HABILIDADES ESPECÍFICAS (SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO 
SELETIVO)

3.1 O curso Música – Bacharelado ofertado pela UNILA, possui duas ênfases, uma das quais deverá ser
escolhida pelo candidato: Práticas Interpretativas e Pesquisa em Música.

3.1.1 O candidato que optar pela ênfase Práticas Interpretativas, deverá indicar também qual das seguintes
formações pretende cursar: Canto, Percussão, Piano, Violão ou Criação Musical.

3.2 Os candidatos habilitados para a realização da segunda etapa de avaliação deverão preencher o formu-
lário eletrônico, disponibilizado por meio do Portal Inscreva da UNILA, devendo realizar os seguintes
procedimentos:

I – acessar e preencher totalmente o formulário eletrônico CLICANDO AQUI, no período de 03 a 20 de
setembro de 2021, até as 17h, horário oficial de Brasília;

II – anexar, no ato da inscrição, ARQUIVO DE VÍDEO e CARTA DE APRESENTAÇÃO, na qual o can-
didato deve se apresentar, justificar a escolha da ênfase e/ou formação, e relatar sua experiência e conhe-
cimentos musicais prévios, conforme descrito no presente edital e no Edital PROGRAD nº. 082/2021.

3.3 O envio de VÍDEO deverá cumprir os requisitos abaixo especificados:

I – o vídeo deverá conter duração de 5 (cinco) até 10 (dez) minutos;

II – o vídeo deverá ser criado em um dos seguintes formatos: .avi, .mpeg, .mp4, .flv, e no tamanho de até
150mb (cento e cinquenta megabytes);

III – o vídeo enviado não poderá apresentar cortes, nem quaisquer formas de edição de som.

IV – no vídeo enviado, o candidato deverá aparecer de corpo inteiro em, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) de seu tempo total.

V – os vídeos com duração maior que 10 (dez) minutos não terão o tempo excedido avaliado.

VI –  o repertório executado pelo candidato  no vídeo deverá ser composto de obra(s) escolhida(s) pelo
mesmo.

3.4 Para a ênfase Práticas Interpretativas, o vídeo mencionado no item anterior deve ser composto por
uma apresentação musical do candidato na qual execute uma ou mais músicas, solo ou em grupo, no ins-
trumento escolhido (canto, percussão, piano, ou violão).

3.5 Será desclassificado o candidato que, concorrendo às formações em Canto, Piano, Violão ou Percus-
são, enviar vídeo no qual apresente execução em um instrumento distinto daquele escolhido no formulá-
rio de inscrição.

3.6 Para a formação em Canto, não serão admitidas canções executadas em grupos vocais (duos, trios,
quartetos, corais, etc.).

3.7 O candidato à formação em Criação Musical deverá enviar um vídeo com 3 (três) músicas executadas
em qualquer instrumento, sendo pelo menos uma delas de autoria própria. 
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3.7.1 O candidato poderá anexar partituras de suas composições, caso julgue pertinente.

3.8 Para a ênfase Pesquisa em Música, o candidato deverá apresentar vídeo no qual execute a(s) música(s)
escolhida(s) em instrumento(s) de sua escolha.

3.9 Não serão avaliados vídeos enviados em desacordo com o prazo, as características e o meio de envio
descritos neste edital.

3.10 Os vídeos em conformidade com este edital serão avaliados por membros da Comissão Executiva da
Banca de Seleção, constituída por docentes do Curso de Música da UNILA.

3.11 A Comissão Executiva da Banca de Seleção avaliará os vídeos considerando os seguintes critérios:

I – para músicas executadas com a voz: domínio técnico da voz em fatores como afinação, precisão rítmi-
ca, relaxamento, postura, respiração e controle de sonoridade;

II – para músicas executadas em instrumentos: domínio técnico do instrumento em fatores como desen-
voltura instrumental, precisão rítmica, postura e controle de sonoridade;

III – domínio expressivo, em fatores como fraseado, articulação, idiomatismo, dinâmica e levada.

3.12 Os vídeos apresentados pelos candidatos receberão notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo desclassi-
ficados os candidatos cujo vídeo seja atribuído nota inferior a 6,0 (seis).

3.13 Para efeitos de análise e classificação, as notas da segunda etapa de seleção serão multiplicadas por
100.

3.14 Em caso de desclassificação do candidato na ênfase desejada, a banca examinadora poderá, a seu cri-
tério, recomendar ao candidato a matrícula em outra ênfase do curso, caso julgue o candidato apto a in-
gressar em ênfase diferente daquela escolhida pelo mesmo.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

4.1 A mudança de ênfase, ou a mudança de opções de instrumento na ênfase em Práticas Interpretativas,
estão regulamentadas em normativas internas da Universidade, devendo ser observadas para a correta mu-
dança.

4.2 Fica facultado à UNILA, o direito de proceder a conferência, inclusive junto a órgãos oficiais, das in-
formações prestadas pelos candidatos.

4.3 A UNILA divulgará, sempre que necessário, editais, avisos oficiais e outros documentos complemen-
tares sobre o presente Processo Seletivo, cabendo aos interessados o acesso ao Portal de Editais da UNI-
LA para ciência dos mesmos.

4.4 Todos os custos referentes ao translado até a Universidade Federal da Integração Latino Americana
são de inteira responsabilidade do candidato selecionado, não havendo a possibilidade de reembolso.

4.5 O Departamento de Seleção de Alunos da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD prestará informa-
ções e auxiliará os candidatos, em caso de eventuais dúvidas, e dentro do prazo de inscrições estabelecido
no presente edital, preferencialmente por meio do aplicativo de celular WhatsApp, pelo número +55 (45)
3522 – 9659.

4.6 Os atendimentos serão realizados em forma de mensagens, e conforme a capacidade de atendimento
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da equipe da UNILA, e, dependendo da demanda, poderão ser prestados em dias posteriores ao envio das
mensagens com perguntas/dúvidas, pelos candidatos.

4.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação.

PROF. PABLO HENRIQUE NUNES
Pró-Reitor de Graduação
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROCESSO SELETIVO DE MÚSICA
RESULTADO PRELIMINAR

EDITAL PROGRAD Nº 094/2021
ANEXO I

Nº DE INSCRIÇÃO NO 
PROCESSO
SELETIVO

NOME EDIÇÃO ENEM MODALIDADE DE 
CONCORRÊNCIA NOTA ENEM RESULTADO

210816194334931 ALINE CRISTINA DA 
COSTA FONTENELE 2020 A0 729,12 CLASSIFICADO(A)

210824015252584 MAYARA CARDOSO 2016 A0 714,22 CLASSIFICADO(A)

210823180848102
JOÃO ARTHUR 

WENDPAP AUTIERI 
VIEIRA

2019 A0 619,42 CLASSIFICADO(A)

210817160230792 CAROLINE LUCENA 
ALVES 2016 A0 617,44 CLASSIFICADO(A)

210817130845143 GABRIEL JOSE ALMEIDA 
BRUSSO 2017 A0 598,06 CLASSIFICADO(A)

210817135453991 JEAN CARLOS 
BARBARBAROSSA 2020 A0 597,5 CLASSIFICADO(A)

210819001909603 LOUISE MARCELLE 
TABORDA 2020 A0 565,14 CLASSIFICADO(A)

210830133434363 EDUARDO CRISTIANO 
DOS SANTOS MORAIS 2017 A0 559,42 CLASSIFICADO(A)

210821101830054 MARIA GABRIELA DE 
LIMA NUNES 2019 A0 556,4 CLASSIFICADO(A)

210831030808266 CARLOS AUGUSTO 
BRAGA DE ARAUJO 2020 A0 552,38 CLASSIFICADO(A)

210829002235073 WILMAR WILLIAN 
DUARTE 2020 A0 550,72 CLASSIFICADO(A)

210818184036425 MARINA ARALDI 2020 A0 539,86 CLASSIFICADO(A)

210830212329532 MANASES MARIANO 
LIMA 2020 A0 539,58 CLASSIFICADO(A)

210826143532685 WILLIAN FIGUEIREDO 
CARDOSO 2020 A0 536,7 CLASSIFICADO(A)

210817170007831 AGOSTINHO ANTONIO 
DE OLIVEIRA FILHO 2020 A0 524,14 CLASSIFICADO(A)

210818122024112 KETLYN ALVES 
MARTINS 2017 A0 492,62 CLASSIFICADO(A)

210817184759485 EMANUELLE DO CARMO 
CÂNDIDO 2020 A0 466,2 CLASSIFICADO(A)

210818171441006 ELISANGELA 
GRANETTO 2019 A0 455,22 CLASSIFICADO(A)

210830002001772 BRUNO DA SILVA 
COSTA 2018 A0 442,72 CLASSIFICADO(A)

210818170135406 LUCAS SILVESTRE 
BRAGA 2020 A0 390,28 CLASSIFICADO(A)

210826084652867 MATHEUS DAVID 
BARBAROSSA POVEDA 2020 L1 611,58 CLASSIFICADO(A)

210820133646347 HEITOR OLIVEIRA 
FEITOSA DE PAULA 2017 L2 573,7 CLASSIFICADO(A)

210831124918373 RAFAEL DA SILVA 
CAMPOS 2016 L2 529,14 CLASSIFICADO(A)

210831042726484 RUTHE SANT'ANA DE 
OLIVEIRA 2020 L2 523,28 CLASSIFICADO(A)
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