
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

  
EDITAL COMPLEMENTAR N. 01/2013 

 ao Edital 04/2013 
PROGRAMA DE INGRESSO SELETIVO MISTO - PISM  

 
  O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, com permissivo no art. 62 do Programa de Ingresso Seletivo Misto 
(Edital 04/2013), RESOLVE: 

 
Art. 1º - ALTERAR o Quadro I – Distribuição de Vagas para os Cursos de Graduação – Campus Juiz 

de Fora – MG, passando a incluir o que segue: 
 

C  U  R  S  O VAGAS VAGAS 
2014 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

A B C D E A B C D E 

BACHARELADO EM MÚSICA - DIURNO 9 9 + 1 2 1 4 2 1 0 0 0 0 0 

LICENCIATURA EM LETRAS – LIBRAS – NOTURNO 9 9 + 1 0 0 0 0 0 2 1 4 2 1 

LICENCIATURA EM MÚSICA – DIURNO 12 12 2 1 6 2 1 0 0 0 0 0 

MEDICINA VETERINÁRIA – DIURNO 30 30 3 2 8 2 2 2 1 7 2 1 

 
Parágrafo Único. O Bacharelado em Música será ofertado nas modalidades: Canto; Flauta Transversal; 
Piano; Violão; Violino; Violoncelo e Composição Musical. Para este curso o candidato deverá indicar 
a modalidade que deseja cursar no ato da inscrição, estando tal escolha vinculada à prova de 
Habilidade Específica.  
 
Art. 2º - ALTERAR o Quadro V – Distribuição de Vagas para os cursos de Graduação – Campus 

Governador Valadares – MG, passando a incluir o que segue:  
 

C  U  R  S  O VAGAS VAGAS 
2014 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

A B C D E A B C D E 

EDUCAÇÃO FÍSICA – DIURNO 24 24 2 1 6 2 1 2 1 6 2 1 

 
Art. 3º - ALTERAR o art. 28 do Edital que passará a ter a seguinte redação: 

Art. 28 – O candidato é o único responsável pelo correto preenchimento da inscrição. 
Após a efetivação da inscrição, somente serão permitidas alterações nas condições 
previstas no art. 38 deste Edital.   

 
Art. 4º - ALTERAR o art. 38 do Edital que passará a ter a seguinte redação: 

Art. 38 – Após a efetivação da inscrição será permitida a alteração na indicação de curso, 
grupo e/ou Campus, uma única vez através do link próprio, nos sítios www.pism.ufjf.br 
ou www.vestibular.ufjf.br  

Parágrafo Único - A solicitação de alteração prevista neste Artigo  somente ocorrerá  até às 14:00 
horas do dia  20 de novembro de 2013. 
 
Art. 5º - PRORROGAR o período de inscrições para os Programas de Ingresso PISM - Módulos I, II 

e III até as 14 horas do dia 20 de novembro de 2013. 
 
Parágrafo Único. O pagamento do boleto bancário correspondente à inscrição deverá ser feito até o 
dia 20 de novembro de 2013, impreterivelmente.  
 



Art. 6º - Acrescentar ao Edital o seguinte dispositivo:  
 

 Artigo 24-A - A Prova de Habilidade Específica para o Curso de Licenciatura em Música 
constará de uma etapa correspondente à prova  (1a)  de Teoria e Percepção. Para o Curso de 
Bacharelado em Música, além da prova (1a) de Teoria e Percepção existirá também a prova  (2a)  de 
Prática Musical. Nessas etapas, serão avaliados a aptidão e os conhecimentos musicais dos candidatos, 
bem como sua capacidade em lidar com esses conhecimentos básicos.   

 
 § 1º - A prova de Teoria e Percepção de teor e forma comuns a todos os candidatos de 
Licenciatura em Música e de  Bacharelado em Música, será composta de questões objetivas, algumas 
das quais a serem possivelmente respondidas com base na audição de trechos musicais gravados. 
Durante a realização dessa prova, o candidato não poderá portar nenhum instrumento musical ou 
aparelho eletrônico.  

 
§ 2º - Na prova de Teoria e Percepção serão abrangidos conteúdos específicos sobre: 

 
a) Ritmo – mensuração, durações relativas, síncopes, contratempos, quiálteras, 

compassos simples e compostos, andamentos, agógica; 
b) Melodia – altura, direcionalidade, intervalos, escalas, armaduras, articulações e 

relações com Harmonia (notas melódicas e harmônicas, dissonância/consonância, 
apogiatura, retardo, nota de passagem, bordadura); 

c) Harmonia – Conceitos e cifragens de Harmonia Tradicional e Harmonia Funcional; 
progressões / sucessões harmônicas; Tons vizinhos,  afastados, homônimos; 
Modulações; 

d) Textura – monofonia, heterofonia, polifonia, homofonia;   
e) Notação nas claves de sol, dó e fá; 
f) Timbres e dinâmica; 
g) Linguagem e estruturação musicais.  

 
  § 3º -  A prova de Prática Musical, de caráter eliminatório para a opção Bacharelado em 
Música, tem o objetivo de avaliar a desenvoltura técnica e instrumental dos candidatos, sua 
expressividade e compreensão musicais e será diferenciada para cada uma das modalidades do 
Bacharelado: canto, flauta transversal, piano, violão, violino, violoncelo e composição musical. 

 
  § 4º -  O repertório a ser apresentado na prova de Prática Musical, em conformidade com o § 
5º deste artigo, pode incluir uma ou mais das seguintes opções: 

a)  peças e/ou estudos do repertório erudito e/ou popular especificadas para cada 
modalidade; 

b) composição ou arranjo instrumental, de autoria do candidato ou de terceiros; 
c) uma peça de livre escolha do candidato do repertório erudito e/ou popular; 
d) leitura à primeira vista – ao instrumento ou cantada, segundo a vaga à qual se 

candidatou – de uma peça musical fornecida pela Banca Examinadora no momento do 
teste, a qual será devolvida posteriormente à sua execução. 
 

§ 5º -  O repertório referido na letra “a” do § 4º atenderá as especificidades de cada 
modalidade, como se segue: 

a) Modalidade Canto: 1) Uma peça do repertório da música erudita em italiano; 2) Uma 
canção erudita em francês ou alemão; 3) Uma peça escolhida dentro do repertório da 
música popular brasileira, em português, ou uma peça do gênero popular de qualquer 
outra nacionalidade e em qualquer estilo; 4) Leitura à primeira vista; 

b) Modalidade Flauta Transversal: 1) Taffanel & Gaubert – Estudo Progressivo –  EP 
número 4; 2) Andersen, J. – Opus 33, estudo número 2; 3) Bach, J.S. – Siciliana da 
Sonata em Mi bemol maior; 4) Um Choro de livre escolha; 5) Leitura à primeira vista;  

c) Modalidade Piano: 1) Uma fuga de J.S. Bach escolhida entre as 48 do Teclado Bem 
Temperado; 2) Uma peça escolhida dentro do repertório da música popular brasileira; 
3) Uma peça de compositor brasileiro vivo ou recentemente falecido; 4) Um 
movimento “Vivo” de uma sonata clássica; 5) Leitura à primeira vista; 

d) Modalidade Violão: 1) Uma composição ou arranjo instrumental original de autoria do 
candidato; 2) Uma peça brasileira de caráter popular; 3) Uma peça de livre escolha; 4) 



Leitura à primeira vista de um trecho de uma partitura com textura polifônica; 5) 
Leitura à primeira vista de cifra – conforme os padrões de cifragem da Ed. 
Lumiar/Almir Chediak; 

e) Modalidade Violino: 1) Flesh, C - Escalas e Arpejo sem 3 oitavas em Lá Maior, Ed 
Carl Fischer; 2) Kreutzer, R -  n° 12; 3) Mozart W. A. Concerto N° 3 em Sol M K 
216 – 1° mov com cadenza; 4) Uma peça de livre escolha; 5) Leitura à primeira vista; 

f) Modalidade Violoncelo: 1) Um Estudo, à escolha do candidato, dentre: J. L. Duport – 
21 Estudos; 2) Dois movimentos de sonata ou concerto para violoncelo, sendo um 
rápido e um lento, à escolha do candidato, com acompanhamento de piano; 3) Uma 
peça à escolha do candidato; 4) Leitura à primeira vista. 

g) Modalidade Composição Musical:  1) preparação e apresentação de 10 min. de 
música, em qualquer instrumento musical de escolha do candidato (incluindo voz ou 
instrumentos elétricos e eletrônicos, tais como guitarra, baixo elétrico, sintetizador, 
laptops, circuit bending, etc.); o repertório que preencherá os 10 min. de apresentação 
será também de livre escolha do candidato (folclórico, popular, erudito, 
contemporâneo e arranjos de autoria do candidato ou de terceiros são igualmente 
aceitos); 2) Leitura à primeira vista.  

             
 § 6º -  Para a realização da prova de Prática Musical nas modalidades de flauta transversal, 
violão, violino e violoncelo, os candidatos deverão trazer seus próprios instrumentos. O piano será 
disponibilizado pela UFJF, afinado no diapasão oficial – 440 Hz. Para a realização da prova de Prática 
Musical na modalidade Composição Musical será de inteira responsabilidade do candidato trazer o 
instrumento musical por ele escolhido ao local de prova (com exceção do piano, fornecido pela 
UFJF)." 

 
 § 7º -  Caso o candidato escolha interpretar peça que dependa de acompanhamento, deverá 
cadastrar, no ato da inscrição, um acompanhador. Esse acompanhador não poderá ser servidor da 
UFJF em atividade, membro da Banca Examinadora ou outro candidato à mesma modalidade do 
Curso de Bacharelado em Música. 

 
 § 8º -  No dia da prova de Prática Musical, cada acompanhador só poderá entrar no local de 
realização da prova juntamente com o candidato que vai acompanhar.     

 
 § 9º -  O candidato deverá fornecer à Banca Examinadora, se solicitadas, as partituras do 
repertório de livre escolha por ele selecionadas.     

 
 § 10º - A prova de Prática Musical será realizada nos dias 25 e 26  de Novembro de 2013 
no Instituto de Artes e Design – IAD situado à Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus 
Universitário, Bairro São Pedro -  Juiz de Fora - MG. O horário para cada grupo de candidatos serão 
divulgados no dia 24 de Novembro de 2013 durante a prova de teoria e percepção musical. 

 
 § 11 - Cada candidato disporá de 15 minutos para a performance das peças de livre escolha e 
da leitura à primeira vista. A Banca Examinadora poderá interromper a execução de cada peça após 
três minutos de execução, quando julgar ter sido suficiente, para a avaliação da performance do 
candidato, o tempo de audição.    

 
 § 12 - A prova de Teoria e Percepção terá duração de 90 minutos, no máximo, e será 
realizada no dia 24 de novembro de 2013, a partir das 8h00min no prédio do Colégio de Aplicação 
João XXIII, situado à Rua Visconde de Mauá, nº 300, no Bairro Santa Helena em Juiz de Fora - MG. 
 
 Art.24-B O candidato que optar pelo Curso de Bacharelado em Música se vinculará, no 
início do período letivo, à habilitação escolhida para a realização da prova específica, sem prejuízo de 
posterior migração interna, nos termos da regulamentação de funcionamento do Curso. 
 
 Art.24-C A Prova de Habilidade Específica para o Curso de Licenciatura em Música 
constará de uma única prova de Habilidade Específica correspondente à prova de Teoria e Percepção 
com conteúdo idêntico ao que dispõem os §§1º e 2º do art. 24-A. 
 



 §1º O candidato que se inscrever em Bacharelado em Música poderá efetivar a segunda 
opção para Licenciatura em Música, aproveitando da prova de Teoria e Percepção realizada. 
 
 §2º O candidato que escolher Licenciatura em Música não poderá optar pelo Bacharelado em 
Música como segunda opção de curso, pois não realizará a prova de Prática Musical. 
 
 Art.24-D Em hipótese alguma será admitida uma terceira opção de curso, no ato de 
inscrição. 
 Art.24-E Excluídas as hipóteses dos §§ 1º e 2 do Art. 24B, o candidato poderá efetuar 
segunda opção de quaisquer cursos ofertados pela UFJF, no Campus de Juiz de Fora – MG.  

 
Art. 7º DETERMINAR a data de realização das provas de Habilidade Específica, conforme segue 

abaixo:  
I) Curso de Arquitetura e Urbanismo: 24 de novembro de 2013, de 8h às 12h. 
II)  Curso de Licenciatura em Música e Bacharelado em Música, prova de Teoria e Percepção: 

24 de novembro de 2013, a partir das 8h. 
III)  Curso de Bacharelado em Música, prova de Prática Musical: 25 e 26 de novembro de 2013, 

horário conforme divulgação no endereço www.pism.ufjf.br e www.vestibular.ufjf.br . 
 

  § 1.º - O resultado das provas de Habilidade Específica será no dia 05 de dezembro de 2013, a 
partir das 11h. 

 
Art. 8º - PRORROGAR o prazo de envio e entrega dos requerimentos de atendimento especial até o 

dia 20 de novembro de 2013. 
Parágrafo único - O resultado da solicitação de atendimento especial será informado ao candidato, por 
telegrama, entre os dias 27 de novembro e 02 de dezembro de 2013. 

 
Art. 9º - ALTERAR o Quadro XI do Art.49 do Edital: 

 
QUADRO XI – RESULTADOS  

PROGRAMA DE INGRESSO EVENTO DATA HORÁRIO 

MÓDULO III DO PISM Resultado da Prova de Habilidade Específica 05/12/2013 11 horas 

MÓDULO III DO PISM Relação candidato por vaga 10/12/2013 11 horas 

MÓDULO III DO PISM Notas das provas  10/02/2014 11 horas 

MÓDULO III DO PISM Resultado Final 17/02/2014 11 horas 

MÓDULOS I E II DO PISM Notas das provas 21/03/2014    11 horas 

 
Art. 10º - ALTERAR o Art. 53 do Edital: Os recursos concernentes às notas do Módulo III do PISM, 

deverão ser requeridos em formulário próprio, junto à Central de Atendimento no Prédio da 
Reitoria, no dia 11 de fevereiro de 2014, de 09h às 16h... 
 

Art. 11 - Esse Edital Complementar passa a fazer parte integrante do Edital do PISM, nos termos do 
art. 62 do Edital, ratificando-se todas as demais disposições nele constantes e não alteradas 
pelo presente. 

 
Art. 12 - Esse Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Juiz de Fora 11 de novembro de 2013. 
 
 

Eduardo Magrone 
Pró-Reitor de Graduação  


