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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA EM MÚSICA E EM
ARTES VISUAIS-2017.1
O Reitor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei nº 12.711, de
29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais; o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro
de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.711/2012; a Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012, que
dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em instituições federais de ensino; a Portaria Normativa MEC n°
21, de 05 de novembro de 2012, e sua alteração, que dispõe sobre o Sistema de Seleção Unificado-SISU; a Portaria
Normativa do MEC nº 19, de 06 de novembro de 2014; a Resolução n° 175/15-CEPEX/UFPI, de 18 de dezembro de
2015, que inclui a Prova de Aptidão Específica no processo seletivo do curso de Música; e a Resolução nº 160/16CEPEX/UFPI, de 17 de junho de 2016, que inclui o Teste de Habilidades Específicas para ingresso no curso de Artes
Visuais, bem como as demais disposições referentes à legislação em vigor, torna público o presente Edital, contendo
normas e procedimentos para a realização do processo seletivo destinado ao provimento de 40 (quarenta) vagas no
curso de graduação de Licenciatura em Música e de 40 (quarenta) vagas no curso de graduação de Licenciatura
em Artes Visuais, oferecidas no Campus de Teresina, no Centro de Ciências da Educação (CCE), para ingresso no 1º
semestre letivo de 2017.
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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A realização do processo seletivo para os cursos de graduação de Licenciatura em Música e de Licenciatura em
Artes Visuais está a cargo da Coordenadoria Permanente de Seleção (COPESE), vinculada à Reitoria da
Universidade Federal do Piauí (UFPI), à qual compete planejar, coordenar e executar o processo seletivo, bem
como divulgar todas as informações a ele pertinentes, compreendendo as etapas até a divulgação do
resultado.
1.1.1 O Teste de Habilidades Específicas (THE) para os cursos de graduação de Licenciatura em Música e de
Artes Visuais será elaborado e avaliado pela Coordenação dos respectivos cursos, mediante coordenação
e execução da COPESE.
1.1.2 A etapa de matrícula institucional dos candidatos classificados e possíveis convocações dos classificáveis
para preenchimento de vagas ficará a cargo da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG) da UFPI.
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DAS VAGAS
2.1

O processo seletivo para os cursos de graduação de Licenciatura em Música e de Licenciatura em Artes
Visuais, na modalidade presencial, oferta, através deste Edital, 40 (quarenta) vagas para cada curso, para
ingresso no primeiro semestre letivo de 2017, distribuídas nos grupos e subgrupos das classes de
concorrência apresentadas no quadro a seguir, em conformidade com a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de
2012, o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, a Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de
2012, e a Portaria Normativa do MEC nº 19, de 06 de novembro de 2014.

QUADRO DE VAGAS PARA OS CURSOS DE LICENCIATURA EM MÚSICA E EM ARTES VISUAIS - 2017.1
VAGAS OFERTADAS
CÓDIGO
DURAÇÃO
Ações afirmativas (AA)**
DO CURSO
CURSO
TURNO
(anos)
AC*
Total
e-MEC
AA-1
AA-2
AA-3
AA-4
1105124

LICENCIATURA EM
MÚSICA

1105133

LICENCIATURA EM
ARTES VISUAIS

MATUTINO,
VESPERTINO E
NOTURNO
VESPERTINO
E NOTURNO

4

20

2

8

2

8

40

4,5

20

2

8

2

8

40

*AC - Ampla concorrência - Vagas para candidatos que não se enquadram nas Ações Afirmativas (AA).
**Ações afirmativas (AA):
AA1 - Vaga(s) para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que
tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
AA2 - Vaga(s) para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita
igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas
públicas (Lei nº 12.711/2012).
AA3 - Vaga(s) para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012),
tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
AA4 - Vaga(s) para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda
(art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas
públicas (Lei nº 12.711/2012).

2.2

2.3

2.4
2.5
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2.7
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Do total das vagas oferecidas, 50% (cinquenta por cento), por curso e turno, serão reservadas às políticas de
ações afirmativas, correspondente aos candidatos optantes pelo sistema de reserva de vagas, em decorrência
do disposto na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, na Portaria Normativa MEC nº 18, 11 de outubro de
2012, e regulamentação em vigor. A outra metade das vagas, correspondente também ao percentual de 50%
(cinquenta por cento), será destinada aos candidatos que não se enquadram nas ações afirmativas do sistema
de reserva de vagas, constituindo o segmento denominado neste Edital de ampla concorrência.
O preenchimento das vagas pelos candidatos optantes pelo sistema de reserva de vagas obedecerá aos
critérios de classificação estabelecidos no artigo 14, da Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de
2012, segundo a ordem de classificação, de acordo com as notas obtidas pelos candidatos, dentro de cada um
dos seguintes grupos e subgrupos de inscritos:
I- Estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário mínimo per capita (por pessoa):
a) que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas;
b) que não se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.
II- Estudantes egressos de escolas públicas, independente de renda, nos termos do art. 14, inciso II, da
Portaria Normativa MEC nº 18, 11 de outubro de 2012:
a) que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas;
b) que não se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.
Sempre que a aplicação dos percentuais para apuração da reserva de vagas de que tratam os itens 2.2 e 2.3
deste Edital implicar resultados com decimais, será adotado, em cada etapa do cálculo, o número inteiro
imediatamente superior.
As vagas de que tratam a alínea “a” dos incisos I e II do subitem 2.3 deste Edital serão preenchidas, em cada
curso, por candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos,
pardos e indígenas na população do Piauí, que atualmente é de 73,51% (setenta e três vírgula cinquenta e
um por cento), conforme último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Não havendo preenchimento das vagas destinadas aos candidatos da ampla concorrência, as vagas
remanescentes serão preenchidas por candidatos optantes pelo sistema de reserva de vagas que não forem
selecionados, obedecendo aos critérios de classificação.
Em caso do não preenchimento das vagas reservadas aos candidatos optantes pelo sistema de reserva de
vagas, as vagas remanescentes serão preenchidas por candidatos da ampla concorrência.
Entende-se por escola pública aquela criada ou incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público, de
acordo com o art. 19, inciso I, da Lei nº 9.394 (LDBEN), de 20 de dezembro de 1996.
Considera-se egresso de escola pública, o candidato que tenha cursado integral e exclusivamente o ensino
médio em escola pública (Lei nº 12.711/2012).
Para fins deste processo seletivo, família é a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas,
eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas
atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio.
Entende-se por morador, a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele reside na data
de inscrição do candidato neste processo seletivo.
A renda familiar bruta mensal é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família,
calculada na forma do disposto nesta Portaria.
A renda familiar bruta mensal per capita (por pessoa) é a razão entre a renda familiar bruta mensal e o total
de pessoas da família, calculada na forma do art. 7º, da Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de
2012.

DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
3.1

3.2

3.3

Poderá inscrever-se neste processo seletivo para o curso de graduação de Licenciatura em Música ou de
Licenciatura em Artes Visuais - 2017.1, o candidato que tenha concluído o ensino médio (2º grau ou
equivalente), ou esteja em vias de concluir até a data da matrícula no curso de graduação de Licenciatura em
Música ou em Artes Visuais e que esteja inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)-2016.
A solicitação de inscrição será efetuada exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
www.ufpi.br/copese, a partir das 09h do dia 26/10/2016 até às 23h e 59 min do dia 17/11/2016,
observado o horário local.
3.2.1 O candidato deverá preencher corretamente o formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico
www.ufpi.br/copese, informando inclusive o número de inscrição no ENEM 2016.
3.2.2 No ato da inscrição, o candidato deverá optar apenas por um dos cursos de graduação ofertados pela
UFPI (Licenciatura em Música ou Licenciatura em Artes Visuais) e por uma das categorias da vaga à
qual pretende concorrer neste processo seletivo, dentre as especificadas no quadro do item 2.1 deste
Edital:
a) ampla concorrência (para candidato que não cursou o ensino médio em escola pública).
b) ações afirmativas do sistema de reserva de vagas (para candidato que tenha cursado integralmente
o ensino médio em escola pública); e, neste caso, informar também sua renda familiar bruta
(quando for igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo por pessoa), e autodeclarar que é preto, pardo ou
indígena, se atender a esse requisito e optar por autodeclarar essa condição.
3.2.3 Havendo mais de uma inscrição paga pelo candidato, independente do curso de graduação escolhido,
prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais recentes. As demais
inscrições realizadas serão desconsideradas e o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não
será devolvido.
Para se inscrever no Teste de Habilidades Específicas dos cursos de graduação de Licenciatura em Música ou
de Licenciatura em Artes Visuais, o candidato pagará taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais), destinada ao custeio dos serviços pertinentes à elaboração e aplicação do teste, bem como ao
processamento dos seus resultados.
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Após o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição disponível no sítio da UFPI (www.ufpi.br/copese),
será gerada a Guia de Recolhimento da União (GRU), que deverá ser impressa e paga em qualquer agência
bancária ou seus correspondentes até o dia 18/11/2016. Após esta data, os pagamentos serão
desconsiderados e os pedidos de inscrição indeferidos.
3.4.1 Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche
os requisitos exigidos para inscrever-se neste processo seletivo.
3.4.2 O boleto da GRU para o pagamento da taxa de inscrição neste processo seletivo do curso de
Licenciatura em Música ou de Artes Visuais-2017.1 deve ser gerado exclusivamente no endereço
eletrônico www.ufpi.br/copese.
3.4.3 Não terá validade para fins de inscrição neste processo seletivo, o boleto da GRU que, embora quitado
dentro do prazo, estiver com o código alterado e cujo pagamento não for confirmado pelo agente
financeiro para o banco de dados da COPESE.
3.4.4 Uma vez paga, não haverá devolução da quantia referente à taxa de inscrição em hipótese alguma,
salvo em caso de cancelamento deste processo seletivo.
3.4.5 O comprovante de agendamento ou programação de pagamento não tem validade para comprovar o
pagamento da taxa de inscrição neste processo seletivo.
Efetivada a inscrição, com a confirmação dos dados preenchidos no formulário eletrônico para esse fim
(independentemente do pagamento da GRU), não serão permitidas alterações de dados pelo candidato.
A inscrição do candidato somente será efetivada a partir da comprovação do pagamento da taxa conexa,
exceto para o candidato com direito à isenção da taxa de inscrição, conforme especificado na seção 4 deste
Edital.
Caso o pagamento da inscrição não tenha sido confirmado até o dia 23/11/2016, o candidato deverá entrar
em contato com a COPESE por meio do e-mail copese@ufpi.edu.br, impreterivelmente, até o dia
25/11/2016.
A COPESE não se responsabiliza por solicitações de inscrições não recebidas por motivos de falhas de
comunicação, bem como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
Caso haja necessidade de comprovação de pagamento pelo candidato, a COPESE poderá solicitá-lo, cabendo
ao candidato guardar o original do comprovante, evitando, assim, futuros transtornos.
As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, na data e horário afixados neste Edital.
O preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição será de inteira responsabilidade do candidato e deverá
ser feito com estrita observância das normas deste Edital, dispondo a UFPI do direito de excluir do concurso
aquele(a) que não preencher o formulário de forma completa e correta ou se constatar, posteriormente, que
as informações são inverídicas.
É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição neste processo seletivo para terceiros ou
para outros certames.
A inscrição do candidato neste processo seletivo implica o conhecimento e a concordância expressa das
normas estabelecidas neste Edital e a autorização para utilização pela COPESE/UFPI das informações
constantes em seu formulário de inscrição e das notas obtidas por ele no ENEM 2016, bem como o
conhecimento das regulamentações de seleção constantes no Regimento Geral da Universidade Federal do
Piauí, incluindo o fornecimento de Dados Socioeconômicos (Anexo IV deste Edital), não cabendo ao candidato
qualquer recurso a esse respeito no âmbito administrativo.

DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

A isenção do pagamento da taxa inscrição neste processo seletivo será concedida apenas ao candidato que
atender as exigências do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 12.799, de 10 de abril de 2013, mediante
solicitação, e comprovar cumulativamente:
I - renda familiar per capita (por pessoa) igual ou inferior a um salário mínimo e meio;
II- ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública.
Para fazer a solicitação da isenção da taxa de inscrição neste processo seletivo, o candidato deverá preencher
o formulário eletrônico do pedido de inscrição, disponível no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese,
assinalar a opção de isenção da taxa de inscrição e fornecer as informações solicitadas, no período de
26/10 a 03/11/2016.
A COPESE reserva-se o direito de auditar a solicitação de isenção da taxa de inscrição e exigir, a qualquer
tempo, os documentos comprobatórios da situação de baixa renda e de ter cursado o ensino médio em escola
pública, conforme o disposto no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 12.799, de 10 de abril de 2013.
4.3.1 Se constatada a concessão indevida da isenção de taxa de inscrição por informação falsa ou inexata
prestada pelo candidato, este será eliminado do processo seletivo e deverá ressarcir ao erário os
custos referentes à taxa.
4.3.2 A declaração falsa também sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o
disposto no parágrafo único, do art. 10, do Decreto nº 83.936, de 06 de setembro de 1979.
A relação dos candidatos com pedidos de isenção deferidos será disponibilizada na internet, no endereço
eletrônico www.ufpi.br/copese até o dia 08/11/2016.
4.4.1 É de responsabilidade do candidato verificar no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese se a solicitação
de isenção da taxa de inscrição foi deferida.
Os candidatos com pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos poderão interpor recurso mediante o
preenchimento de formulário disponível na página eletrônica www.ufpi.br/copese, no dia 09/11/2016, que
será analisado pela COPESE até o dia 11/11/2016, conforme consta no Cronograma de Execução deste
processo seletivo – Anexo III deste Edital.
O candidato que não tiver sua solicitação de isenção deferida deve gerar o boleto de GRU no endereço
eletrônico www.ufpi.br/copese e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, nas condições e no prazo
estabelecidos nos itens 3.2 a 3.4 e seus respectivos subitens deste Edital, para ter a sua inscrição confirmada.
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DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
5.1

5.2
6

DO ATENDIMENTO ESPECÍFICO A OBESO, GESTANTE OU LACTANTE E PELO NOME SOCIAL
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8
7

O candidato obeso ou a candidata gestante poderá solicitar à COPESE/UFPI até 5(cinco) dias úteis antes da
realização do THE, por meio da página eletrônica www.ufpi.br/copese, cadeira com mais espaço ou mesa e
cadeira separadas.
A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização do Teste de Habilidades
Específicas poderá fazê-lo, devendo, para tanto, encaminhar à COPESE/UFPI solicitação disponível na página
eletrônica www.ufpi.br/copese até 5 (cinco) dias úteis antes da realização do teste, com qualificação
completa da candidata, nome e data de nascimento da(s) criança(s) e os dados do(a) acompanhante
adulto(a) (nome, data de nascimento, número e órgão expedidor da cédula de identidade, número do CPF),
que deverá comparecer ao local de realização do teste, ficar em sala reservada para essa finalidade e
responsabilizar-se pelos cuidados e guarda da(s) criança(s).
6.2.1 Em caso de atendimento da solicitação, a COPESE/UFPI providenciará sala específica para a(s)
criança(s) e o(a) acompanhante localizada o mais próximo possível da sala de realização do teste.
6.2.2 A COPESE/UFPI não se responsabilizará pelos cuidados e guarda da(s) criança(s) durante a realização
do Teste de Habilidades Específicas.
No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal cadastrada pela
COPESE/UFPI.
Não haverá compensação do tempo utilizado para amamentação e outros cuidados maternais no tempo de
duração do Teste de Habilidades Específicas.
Não será permitida a presença da(s) criança(s) e nem do(a) acompanhante na sala de realização do Teste
de Habilidades Específicas.
A candidata lactante que estiver com a(s) criança(s) no momento de realização do Teste de Habilidades
Específicas e não levar acompanhante para cuidar da(s) criança(s) não fará o teste.
Com base no Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, o candidato travesti ou transexual que após realizar
a sua inscrição neste processo seletivo desejar atendimento pelo NOME SOCIAL (designação pela qual a
pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida, em consonância com a sua
identidade de gênero) poderá solicitá-lo na página eletrônica www.ufpi.br/copese, por meio de formulário
disponível, que deverá ser impresso, preenchido com a justificativa da condição que motiva a solicitação,
devidamente assinado e enviado pelo e-mail copese@ufpi.edu.br, no período de 26/10 a 17/11/2016.
Não serão aceitas outras formas de solicitação para atendimento específico pelo NOME SOCIAL, tais como: via
postal, telefone, fax e redes sociais.

DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO
7.1

8

Candidatos Portadores de Necessidades Especiais que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são
facultadas pelo Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, deverão entregar pessoalmente ou por
terceiro, no horário das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, em dias úteis, ou encaminhar
solicitação, por escrito, via SEDEX, à COPESE, Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio
Portella, bairro Ininga, Teresina-Piauí, CEP: 64049-550, no período de 26/10 a 17/11/2016, para entregar
o formulário conexo devidamente preenchido, a cópia do pagamento da inscrição e o laudo ou atestado
médico, expedido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, contados até o término do período das inscrições
neste processo seletivo, que comprove sua necessidade, a fim de que seja examinada a possibilidade de
atendimento especial compatível com as condições da UFPI.
O formulário para o candidato solicitante de atendimento especial para a realização do processo seletivo
estará disponível no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese.

O cartão de inscrição confirma o deferimento da inscrição e informa o local de realização do THE, sendo
documento indispensável para ter acesso ao local de aplicação do Teste de Habilidades Específicas, o qual
estará disponível para impressão pelo candidato a partir do dia 28/11/2016, por meio do sítio
www.ufpi.br/copese.

DO PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS DE LICENCIATURA EM MÚSICA E EM ARTES VISUAIS
8.1

8.2

8.3

O processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação de Licenciatura em Música e de Licenciatura em
Artes Visuais no 1º semestre letivo de 2017 consistirá de duas etapas:
a) 1ª etapa – Teste de Habilidades Específicas (THE), de caráter classificatório e eliminatório, executado pela
COPESE/UFPI, nos termos deste Edital;
b) 2ª etapa – Resultado obtido pelo candidato nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)-Edição
2016, de caráter classificatório e eliminatório, realizado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
O Teste de Habilidades Específicas é previsto no artigo 5º, parágrafo único, inciso I, da Resolução Normativa
MEC nº 21, de 09 de novembro de 2012.
8.2.1 O Teste de Habilidades Específicas para os cursos de graduação de Licenciatura em Música e de
Licenciatura em Artes Visuais da UFPI será especificado nas seções 10 e 11 deste Edital,
respectivamente.
O Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM)- Edição 2016 é regido pelo Edital nº 10, de 14 de abril de 2016, e
tem como finalidade precípua a avaliação do desempenho escolar e acadêmico ao fim do ensino médio, em
estrito cumprimento ao inciso VII, do art. 206, c/ o inciso II, do art. 209, ambos da Constituição Federal; ao
inciso VI, do art. 9º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; aos incisos II, IV, V, VII e VIII, do art. 1º,
da Lei nº 9.448, de 14 de março de 1997; e à Portaria/MEC nº 807, de 18 de junho de 2010.

8.3.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o Edital que rege o ENEM 2016, acessando a
página virtual do Ministério da Educação (http://www.mec.gov.br) ou diretamente o link
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/edital/2016/edital_enem_2016.pdf
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DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS (THE)
9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
9.6

9.7
9.8
9.9
9.10

9.11
9.12

9.13

O Teste de Habilidades Específicas (THE) será aplicado na cidade de Teresina–PI, nas dependências da
Universidade Federal do Piauí, nas datas e horários informados nas seções 10 (para o curso de Licenciatura
em Música) e 11(para o curso de Licenciatura em Artes Visuais) deste Edital, em local a ser informado no
cartão de inscrição do candidato e divulgado na página eletrônica www.ufpi.br/copese.
9.1.1 São de responsabilidade exclusiva do candidato, a identificação correta de seu local de realização das
provas do Teste de Habilidades Específicos (THE) e o comparecimento no dia e horário determinados.
O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das provas do Teste de Habilidades
Específicas (THE) com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido
de:
a) caneta esferográfica (tinta preta ou azul-escuro);
b) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, exceto para candidato que obtiver direito à isenção;
c) cartão de inscrição;
d) documento original de identidade informado no pedido de inscrição;
e) materiais exigidos para a prova prática, conforme especificado na seções 10 (para o curso de Licenciatura
em Música) e 11 (para o curso de Licenciatura em Artes Visuais) deste Edital.
Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização de qualquer prova do Teste de
Habilidades Específicas (THE), o documento de identidade original informado por ocasião da inscrição neste
processo seletivo, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado outro documento original com
foto e assinatura, que tenha fé pública: identidade civil (expedida pelas Secretarias de Segurança Pública ou
Polícia Civil); ou identidade militar (expedida pela Polícia Militar, Polícia Federal ou Forças Armadas); ou
identidade profissional (expedida por Ordens ou Conselhos Profissionais); ou carteira de trabalho e
previdência social (CTPS); ou Carteira Nacional de Habilitação (com foto e dentro do prazo de validade).
9.3.1 A Carteira Nacional de Habilitação ou qualquer outro documento de identificação que tenha data de
validade não será aceito se estiver com a data de validade vencida.
9.3.2 Na ocasião, o candidato que apresentar documento de identidade diferente do informado na inscrição
será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de
impressão digital em formulário próprio.
9.3.3 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação apresente
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
9.3.4 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais,
carteira de motorista (modelo antigo, sem foto), carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor
de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
9.3.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de
documento.
9.3.6 Não será aceito boletim de ocorrência sobre perda, roubo ou extravio de documento de identificação.
Para candidato estrangeiro, serão considerados documentos de identidade o passaporte e a cédula de
identidade emitida pelo país de origem.
Sem o documento original de identidade o candidato não fará prova.
O(s) portão(ões) do(s) Centro(s) de Aplicação de Prova-CAP será(ão) aberto(s) com antecedência de 01
(uma) hora do início previsto para qualquer uma das etapas do Teste de Habilidades Específicas (THE). Se
estiver chovendo, o horário de entrada dos candidatos poderá ser antecipado, a critério da Coordenação do
CAP, mediante orientação da COPESE/UFPI.
A entrada dos candidatos na sala de prova teórica só será permitida a partir das 7h30min (sete horas e trinta
minutos), após identificação e verificação de seus dados pelos fiscais credenciados, salvo em caso de motivo
de força maior.
Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de aplicação da prova sem autorização e/ou
sem acompanhamento da fiscalização.
Não será admitido à sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o início de
qualquer etapa do Teste de Habilidades Específicas (THE).
Se antes do começo de qualquer prova do Teste de Habilidades Específicas (THE) ocorrer falta eventual de
energia elétrica ou outro fenômeno relevante no(s) centro(s) de aplicação de prova (CAP), o horário do início
da prova poderá ser prorrogado, mediante análise da situação e decisão da COPESE. Neste caso, haverá
compensação do tempo no horário de duração da prova.
9.10.1 Se ocorrer eventual falta de energia elétrica ou outro fenômeno relevante durante a realização da
prova teórica, poderá haver compensação do tempo no horário de duração da prova, se esta for a
decisão tomada pela COPESE de acordo com a avaliação do problema.
O candidato que se retirar do local de aplicação do Teste de Habilidades Específicas (THE) não poderá retornar
em hipótese alguma.
É expressamente proibido ao candidato portar no local de aplicação da prova quaisquer aparelhos de
comunicação, de cálculo e/ou registro de dados. Durante a realização da prova objetiva, não será permitida
qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, bem como portar armas, usar óculos
escuros, boné, boina, chapéu ou similares (ressalvados os casos de expressa recomendação médica).
9.12.1 A COPESE não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos
ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
Terá sua prova teórica ou prova prática anulada e será automaticamente eliminado deste processo seletivo, o
candidato que durante a realização do Teste de Habilidades Específicas (THE):
a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de qualquer prova;

9.14
9.15
9.16
9.17

9.18
9.19

9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
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b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando qualquer dos equipamentos ou similar, discriminados no item 9.12 deste Edital.
d) faltar com o devido respeito com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as autoridades
presentes e/ou com os demais candidatos;
e) recusar-se a entregar o caderno de questões (prova ) e o cartão-resposta ao término do tempo destinado
para realização da prova teórica do THE;
f) afastar-se da sala de realização da prova teórica do THE, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de
fiscal e/ou portando cartão-resposta;
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
h) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em
qualquer etapa do Teste de Habilidades Específicas (THE).
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação de qualquer etapa do Teste
de Habilidades Específicas em razão de afastamento de candidatos da sala de prova.
No dia de realização das provas do Teste de Habilidades Específicas (THE), não serão fornecidas por qualquer
membro da equipe de aplicação da prova e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao
conteúdo da prova e/ou a critérios de avaliação/classificação.
O cartão-resposta da prova teórica do Teste de Habilidades Específicas (THE) será entregue ao candidato após
decorridos 30(trinta) minutos do início da realização da prova, mediante assinatura obrigatória do candidato
no cartão-resposta e na folha de frequência do candidato ao THE.
Somente será permitido ao candidato entregar o seu caderno de questões (prova) e cartão-resposta
após 01(uma) hora do início da realização da prova teórica do Teste de Habilidades Específicas (THE).
9.17.1 O candidato que, por qualquer motivo, entregar o caderno de questões antes de completar 01 (uma)
hora do início de realização da prova teórica do THE, será automaticamente eliminado deste processo
seletivo.
As respostas da prova teórica do THE devem ser transcritas obrigatoriamente pelo candidato para o cartãoresposta, que é o único documento válido para a correção eletrônica através de leitura digital.
O preenchimento do cartão-resposta, conferências de seus dados e assinatura serão de responsabilidade
exclusiva do candidato, que procederá de acordo com as instruções nele contidas.
9.19.1 As marcações que estiverem em desacordo com as instruções contidas no cartão-resposta serão
consideradas incorretas. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão-resposta
são de inteira responsabilidade do candidato.
9.19.2 Não serão computadas questões com respostas não assinaladas ou que contenham mais de uma
marcação, emenda ou rasura.
Não será permitido que as marcações no cartão-resposta sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso que
o candidato tenha solicitado atendimento especial conforme item 5.1 deste Edital. Neste caso, se necessário,
o candidato será acompanhado por ledor devidamente treinado, designado pela COPESE/UFPI.
Ao encerrar a prova teórica do THE, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal da sala, o caderno de
questões e o cartão-resposta devidamente assinado.
Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato, seja qual for o motivo
alegado.
O não comparecimento ao local, na data e horário determinados para realização da prova, por causa de
doença, atraso ou qualquer outro motivo, implicará na eliminação automática do candidato deste processo
seletivo.
O gabarito da prova teórica do THE será divulgado na data constante no Cronograma de Execução – Anexo III
deste Edital.
Não será aplicada prova em local, data ou horário diferentes dos predeterminados no Cronograma de
Execução – Anexo III deste Edital.
A prova teórica do THE em Música e as provas teórica e prática do THE em Artes Visuais, após sua aplicação,
serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese na data prevista no Cronograma de
Execução – Anexo III deste Edital.
Qualquer alteração no Cronograma de Execução deste processo seletivo – Anexo III deste Edital será
divulgada na internet, no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese.
Se, após a realização da prova teórica ou da prova prática do THE, for constatado por meio eletrônico,
estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, que o candidato utilizou de processos ilícitos, sua
prova será anulada e ele será automaticamente eliminado deste processo seletivo.

DO TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS (THE) PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA
10.1 O Teste de Habilidades Específicas (THE) para o curso de graduação de Licenciatura em Música será
constituído de:
a) Prova teórica
b) Prova prática
10.2 A prova teórica do THE para o curso de Licenciatura em Música será realizada no dia 04/12/2016, e terá 3
horas de duração, iniciando-se às 8h30min e encerrando-se às 11h30min, observado o horário local,
conforme consta no Cronograma de Execução-Anexo III deste Edital.
10.2 A prova teórica do THE para o curso de Licenciatura em Música consistirá de 25 (vinte e cinco) questões de
múltipla escolha, sendo que cada questão apresentará 04 (quatro) alternativas de respostas, das quais
apenas uma opção é correta. Cada questão valerá 2 (dois) pontos, perfazendo o total de 50 (cinquenta)
pontos, e terá peso 2 (dois), resultando na pontuação total de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
10.3 A prova teórica do THE será aplicada em caráter coletivo e abordará questões referentes:
a) à audição de trechos e reconhecimento de elementos musicais;
b) à notação e teoria musical;

c) a conhecimentos dos períodos da história da música ocidental, dos estilos, dos gêneros e dos instrumentos
musicais.
10.4 Durante a prova teórica do THE, os exemplos musicais das questões serão executados 3 (três) vezes.
10.5 Os conteúdos programáticos e a bibliografia recomendada para a prova teórica constam no Anexo I deste
Edital.
10.6 O candidato que obtiver nota 0 (zero) na prova teórica do THE para o curso de graduação de Licenciatura em
Música será eliminado deste processo seletivo.
10.7 A prova prática do THE será realizada a partir das 14 (quatorze) horas do dia 04/12/2016, conforme o
Cronograma de Execução – Anexo III deste Edital.
10.7.1 A COPESE/UFPI divulgará nota com o escalonamento para a prova prática do THE, seguindo a ordem
crescente do número de inscrição do candidato neste processo seletivo e informando o nome do
candidato, a data, o local e o respectivo horário, na página eletrônica www.ufpi.br/copese até o dia
28/11/2016.
10.7.2 O candidato que não comparecer à prova prática do THE no dia e horário estabelecidos será
eliminado deste processo seletivo.
10.8 A prova prática do THE para o curso de Licenciatura em Música valerá 25 (vinte e cinco) pontos, terá peso 4
(quatro), resultando na pontuação total de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
10.9 Durante a realização da prova prática, o candidato deverá:
a) solfejar um trecho musical selecionado pela Banca Examinadora;
b) fazer leitura rítmica;
c) executar em instrumento ou canto, à escolha do candidato, peça de livre escolha;
d) efetuar leitura à primeira vista ao instrumento ou voz.
10.10 A duração da prova prática não deverá exceder o limite de 20 (vinte) minutos.
10.10.1 O horário de término da prova prática do THE não será prorrogado, salvo se houver necessidade de
compensação do tempo, a critério da Banca Examinadora.
10.11 O candidato deverá trazer seu instrumento musical para realização da prova prática do THE.
10.11.1 A Coordenação do Curso de Licenciatura em Música da UFPI disponibilizará aos candidatos no dia de
realização da prova prática do THE os seguintes instrumentos musicais: piano, violão e bateria.
10.12 Os critérios, o tempo de execução (duração) e a respectiva pontuação para avaliação da prova prática do
THE estão estabelecidos no quadro a seguir.
CRITÉRIOS
Solfejo de trecho musical
Leitura rítmica
Execução, em instrumento ou canto, à escolha do
candidato, de uma peça de livre escolha
Leitura à primeira vista ao instrumento ou voz

TEMPO DE EXECUÇÃO
2 a 3 min
2 a 3 min

PONTUAÇÃO
6 pontos
6 pontos

5 a 10 min

10 pontos

2 min (leitura)
2 min (execução)

3 pontos

TOTAL

25 pontos

10.13 A prova prática do THE será avaliada por Banca Examinadora composta por 2 (dois) membros, pertencentes
aos quadros da UFPI e/ou convidados de outra instituição, designados pela COPESE, sendo que um deles
exercerá a presidência dos trabalhos, e cada membro registrará as notas dos candidatos relativas à prova
prática, expressas em números inteiros, em planilha individual.
10.13.1 Serão formadas quantas Bancas Examinadoras forem necessárias para atender a demanda da
avaliação da prova prática do THE.
10.13.2 Cada membro da Banca Examinadora deverá assinar termo de compromisso e firmar declaração de
que não se enquadra em situação de impedimento para avaliar a prova prática do THE.
10.14 A Banca Examinadora poderá solicitar ao candidato, a qualquer momento, a interrupção da execução da
peça citada no item 10.9, alínea “c”, deste Edital, quando assim julgar conveniente.
10.15 O candidato que se recusar a executar qualquer item durante a realização prova prática será eliminado
deste processo seletivo, a critério da Banca Examinadora.
10.16 No local de realização da prova prática do THE será permitida apenas a presença da Banca Examinadora e
do candidato.
10.16.1 A COPESE poderá supervisionar os trabalhos no local de realização da prova prática.
10.17 Nenhum candidato inscrito neste processo seletivo poderá assistir à prova prática do THE dos demais
candidatos.
10.18 A nota do candidato na prova prática do THE será a média aritmética das notas dadas pelos membros da
Banca Examinadora, multiplicada pelo peso correspondente, especificado no item 10.8 deste Edital.
10.19 Será considerado reprovado na prova prática do THE para o curso de graduação de Licenciatura em Música,
o candidato que obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de 100 (cem) pontos da prova
prática.
10.20 Será considerado aprovado na prova prática do THE para o curso de graduação de Licenciatura em Música o
candidato que obtiver nota igual ou superior a 50(%) do valor de 100 (cem) pontos, conforme especificado
no item 10.8 deste Edital.
10.21 A nota final do Teste de Habilidades Específicas (THE) para o curso de graduação de Licenciatura em Música
será o resultado da soma da nota da prova teórica e da nota da prova prática, calculada com base na
seguinte fórmula:

(

)

(

)

em que:
NFTHE é a Nota Final do Teste de Habilidades Específicas;
NPT x 2 é a Nota da Prova Teórica, multiplicada pelo peso correspondente; e
NPP x 4 é a Nota da Prova Prática, multiplicada pelo peso correspondente.

10.22 O resultado provisório do Teste de Habilidades Específicas (THE) em Música será divulgado no endereço
eletrônico www.ufpi.br/copese no dia 12/12/2016, conforme previsto no Cronograma de Execução –
Anexo III deste Edital.
10.23 Não haverá vista ou revisão de prova, facultada, no entanto, a interposição de recursos na forma da seção
12 deste Edital.
10.24 O resultado final do Teste de Habilidades Específicas (THE) em Música, após julgamento dos recursos, será
divulgado na página eletrônica www.ufpi.br/copese até o dia 21/12/2016, conforme consta no
Cronograma de Execução – Anexo III deste Edital.
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DO TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS (THE) PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS
11.1 O Teste de Habilidades Específicas (THE) para o curso de graduação de Licenciatura em Artes Visuais será
constituído de:
a) Prova teórica
b) Prova prática
11.1.1 A prova teórica visa avaliar os conhecimentos atinentes à linguagem das Artes Visuais,
contextualizando-os temporal e espacialmente.
11.1.2 A prova prática visa avaliar a percepção visual e as capacidades de: interpretação; criação e
originalidade; adequação visual ao tema proposto; habilidade técnica e compositiva.
11.2 A prova teórica e a prova prática do THE para o curso de Licenciatura em Artes Visuais serão realizadas
concomitantemente no dia 04/12/2016, e terão 4 horas de duração, iniciando-se às 8h30min e encerrandose às 12h30min, observado o horário local, conforme consta no Cronograma de Execução-Anexo III deste
Edital.
11.2.1 O candidato que não comparecer à prova teórica e à prova prática do THE no dia e horário
estabelecidos será eliminado deste processo seletivo.
11.3 A prova teórica do THE para o curso de Licenciatura em Música consistirá de 25 (vinte e cinco) questões de
múltipla escolha, sendo que cada questão apresentará 04 (quatro) alternativas de respostas, das quais
apenas uma opção é correta. Cada questão valerá 2 (dois) pontos, perfazendo o total de 50 (cinquenta)
pontos, e terá peso 2 (dois), resultando na pontuação total de 0 (zero) a 100 (cem) pontos).
11.4 A prova teórica do THE será aplicada em caráter coletivo e abordará questões referentes:
a) aos conceitos de Arte e de teoria da Arte;
b) à capacidade para desenvolver e interpretar tais conceitos, bem como contextualizá-los e confrontá-los
com a contemporaneidade;
c) ao conhecimento do postulante no que se refere à linguagem visual, bem como, sobre os principais
artistas, suas obras e técnicas utilizadas.
11.5 Os conteúdos programáticos e a bibliografia recomendada para a prova teórica constam no Anexo II deste
Edital.
11.6 O candidato que não obtiver, no mínimo, 30% (trinta por cento) de acertos nas questões, o que corresponde
a 30 (trinta) pontos do total de 100 (cem) pontos, será reprovado na prova teórica do THE e
consequentemente eliminado deste processo seletivo.
11.7 A prova prática do THE avaliará a desenvoltura, aplicação e conhecimento das técnicas de desenho e pintura.
Para a composição plástica, o THE visa avaliar a capacidade de criação, organização de elementos visuais e
conhecimento da teoria das cores. A composição, no plano, deverá observar questões fundamentais da
composição, como: proporção, equilíbrio, ritmo, movimento, unidade e harmonia. Além dessas questões,
serão também observadas: noção de perspectiva, modelação da luz e utilização da escala tonal.
11.9 Para a realização da prova prática do THE, o candidato deverá estar munido dos seguintes materiais:
a) lápis grafite H, 2B, 4B e 6B;
b) borracha macia para desenho;
c) lápis de cor;
d) giz de cera;
e) 2(duas) folhas de papel canson A3.
11.9.1 A COPESE e a Coordenação do Curso não disponibilizarão materiais aos candidatos para realização da
prova prática do THE de Artes Visuais.
11.10 A prova prática do THE para o curso de Licenciatura em Artes Visuais constará de 02(duas) questões,
sendo 01 (uma) questão sobre desenho de observação (máximo de 10 pontos) e 01 (uma) questão sobre
desenho de interpretação e criação (máximo de 15 pontos), valerá 25 (vinte e cinco) pontos e terá peso 4
(quatro), resultando na pontuação total de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
11.11 Os procedimentos para realização da questão sobre desenho de observação da prova prática são os
seguintes:
a) o desenho de observação deverá ser feito na folha de papel A3;
b) o desenho concluído deverá ocupar toda a área do suporte A3;
c) será permitida a utilização de lápis e borracha, não podendo utilizar régua.
d) o candidato deverá realizar o desenho com a máxima fidelidade ao modelo, utilizando sombreamento e
contornos.
11.11.1 Não poderá ocorrer troca de material entre candidatos.
11.12 Os procedimentos para realização da questão sobre desenho de interpretação e de criação são os seguintes:
a) é aconselhável que o candidato escolha uma técnica que domine;
b) qualquer solução criativa é válida, contanto que o resultado seja facilmente adequado ao tema proposto.
11.12.1 Não será permitida nenhuma forma de fonte de pesquisa.
11.13 Os critérios e a respectiva pontuação para avaliação das questões sobre desenho de observação e desenho
de interpretação e criação da prova prática do THE estão estabelecidos no quadro a seguir.

QUESTÕES
1-Desenho de observação

2-Desenho de interpretação e criação

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Habilidade manual
Domínio técnico
Educação visual
Sensibilidade perceptiva
Capacidade de interpretação
Criatividade/Originalidade
Acabamento técnico
Adequação ao tema

TOTAL

PONTUAÇÃO
2 pontos
3 pontos
2 pontos
3 pontos
5 pontos
3 pontos
2 pontos
5 pontos
25 pontos

11.14 A prova prática do THE será avaliada por Banca Examinadora composta por 3 (três) membros, pertencentes
aos quadros da UFPI e/ou convidados de outra instituição, designados pela COPESE, sendo que um deles
exercerá a presidência dos trabalhos, e cada membro registrará as notas dos candidatos relativas à prova
prática, expressas em números inteiros, em planilha individual.
11.14.1 Serão formadas quantas Bancas Examinadoras forem necessárias para atender a demanda da
avaliação da prova prática do THE.
11.14.2 Cada membro da Banca Examinadora deverá assinar termo de compromisso e firmar declaração de
que não se enquadra em situação de impedimento para avaliar a prova prática do THE.
11.15 A nota do candidato na prova prática do THE será a média aritmética das notas dadas pelos membros da
Banca Examinadora, multiplicada pelo peso correspondente, especificado no item 11.10 deste Edital.
11.16 Será considerado reprovado na prova prática do THE para o curso de graduação de Licenciatura em Artes
Visuais, o candidato que obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de 100 (cem) pontos da
prova prática.
11.17 Será considerado aprovado na prova prática do THE para o curso de graduação de Licenciatura em Artes
Visuais, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50(%) do valor de 100 (cem) pontos, conforme
especificado no item 11.10 deste Edital.
11.18 A nota final do Teste de Habilidades Específicas (THE) para o curso de graduação de Licenciatura em Artes
Visuais será o resultado da soma da nota da prova teórica e da nota da prova prática, calculada com base
na seguinte fórmula:

(

)

(

)

em que:
NFTHE é a Nota Final do Teste de Habilidades Específicas;
NPT x 2 é a Nota da Prova Teórica, multiplicada pelo peso correspondente; e
NPP x 4 é a Nota da Prova Prática, multiplicada pelo peso correspondente.
11.19 O resultado provisório do Teste de Habilidades Específicas (THE) em Artes Visuais será divulgado no
endereço eletrônico www.ufpi.br/copese no dia 12/12/2016, conforme previsto no Cronograma de
Execução – Anexo III deste Edital.
11.20 Não haverá vista ou revisão de prova, facultada, no entanto, a interposição de recursos na forma da seção
12 deste Edital.
11.21 O resultado final do Teste de Habilidades Específicas (THE) em Artes Visuais, após julgamento dos recursos,
será divulgado na página eletrônica www.ufpi.br/copese até o dia 21/12/2016, conforme consta no
Cronograma de Execução – Anexo III deste Edital.
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DOS RECURSOS
12.1 Serão admitidos recursos, quanto à formulação das questões, ou quanto ao resultado do THE, desde que
devidamente fundamentados e encaminhados à COPESE através de formulário eletrônico disponibilizado no
sítio www.ufpi.br/copese no período de 13 e 14/12/2016, que serão analisados pelas Comissões até o
dia 13/12/2016, conforme previsto no Cronograma de Execução – Anexo III deste Edital.
12.2 Na formulação do recurso da prova teórica do THE, cada questão deverá ser indicada, individualmente, e
fundamentada com o arrazoado do pleiteante.
12.3 Os recursos serão analisados pelas Comissões de elaboração das questões do THE, que decidirão sobre o
deferimento dos recursos, constituindo-se em única e última instância. A decisão final da Comissão será
soberana e definitiva, não cabendo recurso contra o resultado da decisão, no âmbito administrativo.
12.3.1 Recursos inconsistentes serão indeferidos.
12.4 Na prova teórica do THE de Música ou de Artes Visuais, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões)
eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos.
12.5 A COPESE não se responsabiliza por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
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DO RESULTADO OBTIDO PELO CANDIDATO NAS PROVAS DO ENEM 2016
13.1 A COPESE/UFPI reserva-se o direito de utilizar o nome, o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e o
número da inscrição no ENEM 2016, fornecidos pelo candidato no momento da inscrição neste processo
seletivo, para possibilitar o acesso ao banco de dados do INEP/MEC para verificação e conferência das notas
obtidas pelo candidato no ENEM 2016.
13.2 A matriz de referência do ENEM 2016 é constituída por 04 (quatro) áreas de conhecimento e 01 (uma)
Redação:
I. Ciências Humanas e suas Tecnologias;

II. Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
III. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação;
IV. Matemática e suas Tecnologias.
13.3 O resultado da prova do ENEM 2016 é constituído por cinco notas diferentes, sendo uma para cada área de
conhecimento avaliada e uma para a redação.
13.4 Para efeito deste processo seletivo com vistas ao ingresso nos cursos de graduação de Licenciatura em Música
e em Artes Visuais, o candidato deverá obter, no mínimo, nota diferente de 0 (zero) em cada uma das provas
relativas às áreas de conhecimento avaliadas e na Redação do ENEM 2016.
13.5 Para fins deste processo seletivo, será utilizado o escore padronizado obtido por cada candidato em cada uma
das provas do ENEM 2016 e fornecido pelo INEP/MEC à UFPI, multiplicado pelo peso correspondente adotado
na UFPI para os cursos de Licenciatura em Música e de Licenciatura em Artes Visuais, conforme demonstrado
no quadro a seguir.
Prova do ENEM 2016
Redação
Matemática e suas Tecnologias
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Ciências Humanas e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Peso
3,00
2,00
5,00
5,00
4,00

Nota mínima
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

13.6 Para efeito deste processo seletivo, o resultado da pontuação obtida pelo candidato no ENEM 2016 será a
média ponderada das notas de cada área de conhecimento avaliada, incluindo a Redação, calculada com base
na seguinte fórmula:

PENEM =

(

) (

) (

) (

)(

)

em que:
PENEM é a Pontuação obtida pelo candidato no ENEM 2016 após o cálculo da média ponderada;
NRED x 3 é a Nota da Redação, multiplicada pelo peso correspondente;
NMAT x 2 é a Nota da Prova de Matemática e suas Tecnologias, multiplicada pelo peso correspondente;
NLCT x 5 é a Nota da Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, multiplicada pelo peso
correspondente;
NCHT x 5 é a Nota da Prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, multiplicada pelo peso correspondente;
e
NCNT x 4 é a Nota da Prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, multiplicada pelo peso
correspondente.
13.7 A pontuação obtida pelo candidato no ENEM 2016 será somada ao resultado do THE para obtenção do
resultado deste processo seletivo.
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DOS CRITÉRIOS DE CORTE
14.1 Será eliminado do processo seletivo para o curso de graduação de Licenciatura em Música da UFPI, o
candidato que incorrer em qualquer um dos critérios de corte seguintes:
1o – Faltar a qualquer uma das provas (teórica ou prática) do THE ou do ENEM 2016;
2o – Tirar zero na prova teórica do Teste de Habilidades Específicas (THE) ou em qualquer uma das provas do
ENEM 2016, incluindo a Redação;
3º - Obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova prática do Teste de
Habilidades Específicas (THE).
14.2 Será eliminado do processo seletivo para o curso de graduação de Licenciatura em Artes Visuais da UFPI, o
candidato que incorrer em qualquer um dos critérios de corte seguintes:
1o – Faltar a qualquer uma das provas (teórica ou prática) do THE ou do ENEM 2016;
2º - Obtiver nota inferior a 30% (trinta por cento) do total de pontos da prova teórica do Teste de Habilidades
Específicas (THE);
3o – Tirar zero em qualquer uma das provas do ENEM 2016, incluindo a Redação;
4º - Obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova prática do Teste de
Habilidades Específicas (THE).
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DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
15.1 O resultado da nota final do candidato neste processo seletivo, dentro de cada segmento (sistema de reserva
de vagas e ampla concorrência), será calculado pela soma da nota obtida pelo candidato no THE e da
pontuação no ENEM 2016, com base na seguinte fórmula:

),
em que:
NF é a Nota Final do processo seletivo;
NTHE é a Nota obtida pelo candidato no Teste de Habilidades Específicas (THE);
PENEM é a Pontuação obtida pelo candidato no ENEM 2016.
15.2 A classificação final dos candidatos neste processo seletivo, dentro de cada segmento (sistema de reserva de
vagas e ampla concorrência) será feita em ordem decrescente da nota final obtida pelos candidatos, até o
limite de 3 (três) vezes o número de vagas para cada curso ofertado, o que corresponde a 120 (cento e vinte)
candidatos para o curso de Licenciatura em Música e a 120 (cento e vinte) candidatos para o curso de
Licenciatura em Artes Visuais.

15.3 Os casos de empate na classificação final dos candidatos, dentro do limite de vagas de cada segmento
(sistema de reserva de vagas e ampla concorrência) e no total de classificáveis para cada curso ofertado,
serão resolvidos pelos seguintes critérios de prioridade:
1o) maior pontuação obtida na prova prática do Teste de Habilidades Específicas (THE);
2o) maior pontuação obtida na prova teórica do Teste de Habilidades Específicas (THE);
15.3.1 Em persistindo o empate, o desempate será em prol do candidato que tenha a idade mais elevada. Na
hipótese de haver candidatos com dia, mês e ano iguais, o critério de desempate será a hora do
nascimento do candidato.
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DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
16.1 Os candidatos selecionados (classificados) para o provimento das vagas das quais trata este Edital terão seus
nomes divulgados, dentro de cada segmento (sistema de reserva de vagas e ampla concorrência), em ordem
decrescente de classificação, até 05(cinco) dias úteis após o resultado do ENEM 2016, no sítio:
www.ufpi.br/copese.
16.2 Juntamente com a lista dos candidatos classificados, será divulgada a lista de candidatos classificáveis,
em cada segmento (sistema de reserva de vagas e ampla concorrência), em ordem decrescente de
classificação, que poderão ocupar vaga, caso haja vacância ou vagas não ocupadas pelos candidatos
classificados, em chamada(s) de classificáveis, cujo processo será explicitado em edital específico ou
chamadas de convocação da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação.
16.3 A COPESE encaminhará a lista dos candidatos classificados e classificáveis ao Núcleo de Tecnologia
Informacional (NTI) e à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), bem como listagem dos candidatos
classificados e classificáveis de cada curso às respectivas Coordenações do curso de Licenciatura em Música e
do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UFPI para fins de matrícula para o período letivo 2017.1.
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DAS MATRÍCULAS
17.1 Após a divulgação do resultado final do processo seletivo pela COPESE, os candidatos classificados serão
convocados por meio da página eletrônica da UFPI (www.ufpi.br) para a matrícula institucional.
17.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a divulgação de convocação referente à matrícula
institucional na página eletrônica da UFPI (www.ufpi.br) e observar os procedimentos e os prazos
estabelecidos, bem como a verificação dos documentos exigidos para a matrícula e os respectivos horários e
locais de atendimento na UFPI.
17.3 As matrículas dos candidatos classificados ocorrerão em duas etapas:
a) Etapa I – Matrícula Institucional;
b) Etapa II – Matrícula Curricular.
17.4 A MATRÍCULA INSTITUCIONAL corresponde à entrega da documentação candidatos classificados.
17.4 1 Deverão ser entregues os seguintes documentos:
17.4.1.1 Candidatos da ampla concorrência:
a) 1 (uma) fotografia 3x4, recente;
b) Cópia AUTENTICADA EM CARTÓRIO dos seguintes documentos:
 Cédula de Identidade;
 CPF – Cadastro de Pessoas Físicas ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF com código de
controle
do
comprovante
obtida
na
página
eletrônica
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp;
 Título de Eleitor e prova de quitação com a Justiça Eleitoral ou Certidão de quitação eleitoral com
certificação
eletrônica
obtida
no
endereço
eletrônico:
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (para os candidatos
maiores de 18 anos);
 Prova de quitação com o Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos);
 Certificado de Conclusão do Ensino Médio registrado pela Secretaria Estadual de Educação do Estado
Emissor ou Certidão de conclusão do Ensino Médio, expedida pela direção da escola assinada pelo
diretor.
17.4.1.2 Candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que
tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012):
a) 1 (uma) fotografia 3x4, recente;
b) Cópia AUTENTICADA EM CARTÓRIO dos seguintes documentos:
 Cédula de Identidade;
 CPF – Cadastro de Pessoas Físicas ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF com código de
controle
do
comprovante
obtida
na
página
eletrônica:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp;
 Título de Eleitor e prova de quitação com a Justiça Eleitoral ou Certidão de quitação eleitoral com
certificação
eletrônica
obtida
no
endereço
eletrônico:
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (para os candidatos
maiores de 18 anos);
 Prova de quitação com o Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos).
 Certificado de Conclusão do Ensino Médio registrado pela Secretaria de Educação do Estado Emissor
ou Certidão de conclusão do Ensino Médio, expedida pela direção da escola assinada pelo diretor;
 Histórico Escolar do Ensino Médio comprovando ter estudado integral e exclusivamente em Escola
Pública, inclusive para os alunos que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado
do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências
de Jovens e Adultos -ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de
jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino.

c) Questionário Socioeconômico devidamente preenchido, o qual será disponibilizado na página
eletrônica da UFPI: www.ufpi.br
d) CTPS de todos os membros da família maiores de 18 anos (cópia e original);
e) Documento de identificação de todos os membros da família (exemplo: certidão de nascimento, RG,
carteira funcional expedida por órgão público, reconhecida por Lei Federal como documento de
identidade válido em todo território nacional, carteira de identidade expedida por comando militar,
ex-ministério militar, pelo Corpo de Bombeiros ou Polícia Militar, passaporte brasileiro, carteira
nacional de habilitação expedida pelo DETRAN - modelo atual);
f) Declaração de isenção de Imposto de Renda para cada membro familiar isento, maior de 18 anos,
em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1.042, de 10 de junho de 2010, e com o
previsto na Lei nº 7.115/83;
g) Extrato bancário (conta corrente e/ou poupança) dos últimos três meses de todos os membros
familiares;
h) Declaração de não titularidade de conta bancária, corrente ou poupança, quando houver, para cada
membro familiar maior de 18 anos;
i) Folha Resumo Cadastro Único – V7, em conformidade com a Portaria Normativa Nº 19, de 06 de
novembro de 2014, devidamente assinada, com data da entrevista de até 02 (dois) anos contados
até a data da matrícula institucional, quando houver;
j) Documentos para comprovação da renda familiar bruta mensal, conforme apresentados no Anexo V
deste Edital, em cumprimento a exigência da Portaria Normativa Nº 18, de 11 de outubro de 2012;
17.4.1.3 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino
Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012):
a) 1 (uma) fotografia 3x4, recente;
b) Cópia AUTENTICADA EM CARTÓRIO dos seguintes documentos:
 Cédula de Identidade;
 CPF – Cadastro de Pessoas Físicas ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF com código de
controle
do
comprovante
obtida
na
página
eletrônica:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp;
 Título de Eleitor e prova de quitação com a Justiça Eleitoral ou Certidão de quitação eleitoral com
certificação
eletrônica
obtida
no
endereço
eletrônico:
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (para os candidatos
maiores de 18 anos);
 Prova de quitação com o Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos);
 Certificado de Conclusão do Ensino Médio registrado pela Secretaria de Educação do Estado Emissor
ou Certidão de conclusão do Ensino Médio, expedida pela direção da escola assinada pelo diretor;
 Histórico Escolar do Ensino Médio comprovando ter estudado integral e exclusivamente em Escola
Pública, inclusive para os alunos que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado
do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências
de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de
jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino.
c) Questionário Socioeconômico devidamente preenchido, o qual será disponibilizado na pagina
eletrônica da UFPI,www.ufpi.br
d) CTPS de todos os membros da família maiores de 18 anos (cópia e original);
e) Documento de identificação de todos os membros da família (Exemplo: certidão de nascimento, RG,
carteira funcional expedida por órgão público, reconhecida por Lei Federal como documento de
identidade válido em todo território nacional, carteira de identidade expedida por comando militar,
ex-ministério militar, pelo Corpo de Bombeiros ou Polícia Militar, passaporte brasileiro, carteira
nacional de habilitação expedida pelo DETRAN - modelo atual);
f) Declaração de isenção de Imposto de Renda para cada membro familiar isento, maior de 18 anos,
em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1.042, de 10 de junho de 2010, e com o
previsto na Lei nº 7.115/83;
g) Extrato bancário (conta corrente e/ou poupança) dos últimos três meses de todos os membros
familiares;
h) Declaração de não titularidade de conta bancária, corrente ou poupança, quando houver, para cada
membro familiar maior de 18 anos;
i) Folha Resumo Cadastro Único – V7, em conformidade com a Portaria Normativa Nº 19, de 06 de
novembro de 2014, devidamente assinada, com data da entrevista de até 02 (dois) anos contados
até a data da matrícula institucional, quando houver;
j) Documentos para comprovação da renda familiar bruta mensal, conforme apresentados no Anexo V
deste Edital, em cumprimento a exigência da Portaria Normativa Nº 18, de 11 de outubro de 2012.
17.4.1.4 Candidatos que, independente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa n°
18/2012), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei
nº 12.711/2012):
a) 1 (uma) fotografia 3x4, recente;
b) Cópia AUTENTICADA EM CARTÓRIO dos seguintes documentos:
 Cédula de Identidade;
 CPF – Cadastro de Pessoas Físicas ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF com código de
controle
do
comprovante
obtida
na
página
eletrônica:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp;
 Título de Eleitor e prova de quitação com a Justiça Eleitoral ou Certidão de quitação eleitoral com
certificação
eletrônica
obtida
no
endereço
eletrônico:
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (para os candidatos
maiores de 18 anos);

 Prova de quitação com o Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos).
 Certificado de Conclusão do Ensino Médio registrado pela Secretaria de Educação do Estado Emissor
ou Certidão de conclusão do Ensino Médio, expedida pela direção da escola assinada pelo diretor;
 Histórico Escolar do Ensino Médio comprovando ter estudado integral e exclusivamente em Escola
Pública, inclusive para os alunos que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado
do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências
de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de
jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino.
17.4.1.5 Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independente da
renda (art. 14, II, Portaria Normativa n° 18/2012), tenham cursado integralmente
o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012):
a) 1 (uma) fotografia 3x4, recente;
b) Cópia AUTENTICADA EM CARTÓRIO dos seguintes documentos:
 Cédula de Identidade;
 CPF – Cadastro de Pessoas Físicas ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF com código de
controle
do
comprovante
obtida
na
página
eletrônica:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp;
 Título de Eleitor e prova de quitação com a Justiça Eleitoral ou Certidão de quitação eleitoral com
certificação
eletrônica
obtida
no
endereço
eletrônico:
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (para os candidatos
maiores de 18 anos);
 Prova de quitação com o Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos);
 Certificado de Conclusão do Ensino Médio registrado pela Secretaria de Educação do Estado Emissor
ou Certidão de conclusão do Ensino Médio, expedida pela direção da escola assinada pelo diretor;
 Histórico Escolar do Ensino Médio comprovando ter estudado integral e exclusivamente em Escola
Pública, inclusive para os alunos que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado
do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências
de Jovens e Adultos -ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de
jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino.
17.5 Para efetuar a sua Matrícula Institucional, o candidato classificado deverá comparecer ao Campus Ministro
Petrônio Portella, em Teresina-PI, bairro Ininga, CEP: 64049-550, no horário das 08 às 12 horas ou das 14 às
18 horas, nos seguintes locais:
 Diretoria de Administração Acadêmica (DAA) – para os candidatos classificados nas vagas reservadas às
ações afirmativas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham
cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (AA-1 e AA-2), de acordo com a Lei nº
12.711/2012;
 Centro de Ciências da Educação (CCE) – Coordenações dos cursos de Licenciatura em Música ou de
Licenciatura em Artes Visuais, conforme o caso, para os candidatos classificados nas vagas reservadas às
ações afirmativas, independente da renda familiar, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em
escolas públicas (AA-3 e AA-4), de acordo com a Lei nº 12.711/2012, e na ampla concorrência;
17.6 A matrícula do estudante está condicionada à comprovação de atendimento dos requisitos legais e
regulamentares pertinentes, em especial aqueles previstos na Lei 12.711, de 2012, e regulamentação em
vigor, bem como estabelecido nos subitens 17.4 e 17.4.1 deste Edital.
17.7 O deferimento da matrícula dos estudantes egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou
inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, está condicionado a análise documental que
comprove a renda estabelecida, cujo resultado será divulgado no ato da matrícula institucional, em
procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa.
17.8 Os candidatos que não comparecerem na data da matrícula institucional, ou que não apresentarem a
documentação exigida, conforme estabelecido no item 3.1, serão considerados desistentes.
17.9 A MATRÍCULA CURRICULAR correspondente à matrícula nas atividades acadêmicas previstas para o semestre
letivo e pode ser realizada na Coordenação do Curso respectivo ou via internet.
17.9.1 A UFPI dispõe de infraestrutura de informática adequada para a realização das matrículas via internet.
Porém, não se responsabilizará por solicitações de matrículas não recebidas por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de transmissão, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados.
17.9.2 O candidato classificado, que efetivou Matrícula Institucional, se não efetivar a Matrícula Curricular,
será considerado desistente, sendo feita nova convocação, segundo a ordem de classificação
emoldurada no item 2 deste Edital.
17.9.3 A Matrícula Curricular para o período letivo 2017.1 será realizada no horário das 08 às 12 horas ou das
14 às 18 horas, ou via internet, em datas a serem divulgadas na página eletrônica da UFPI, seguindo o
calendário acadêmico.
17.10 Será considerado igualmente desistente o aluno ingressante no primeiro período que não comparecer aos 15
(quinze) primeiros dias de aula, em todas as disciplinas que ele se matriculou; após os quais, haverá
convocação, seguindo data estabelecida, conforme o item 18.1 deste Edital.
17.11 Para efetivar as matrículas Institucional e Curricular, é obrigatória a presença do candidato ou de seu
representante legal portando os documentos. A representação do candidato dar-se-á através de procuração
pública ou particular com firma reconhecida em cartório. A procuração será exigida para candidatos maiores
de 18 (dezoito) anos, independentemente do grau de parentesco do procurador com o candidato.
18

DA CHAMADA DE CLASSIFICÁVEIS
18.1 As vagas eventualmente não ocupadas pelos candidatos classificados no fim da etapa da matrícula
institucional e/ou oriundas de desistências serão preenchidas mediante chamada(s) de candidatos
classificáveis.

18.2 É de inteira responsabilidade do candidato participante do processo seletivo, a observância das convocações e
procedimentos para matrícula estabelecidos pela UFPI em possíveis chamadas de candidatos classificáveis.
19

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 A COPESE/UFPI não se responsabiliza por possíveis problemas de comunicação que possam ocorrer em função
de informações incorretas prestadas pelo candidato no ato da inscrição ou por solicitações não recebidas por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
transmissão, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados.
19.2 A COPESE divulgará, se necessário, normas complementares às estabelecidas neste Edital, por meio de Nota
veiculada na página eletrônica www.ufpi.br/copese.
19.3 Todas as atividades relativas às matriculas Institucional e Curricular, previstas neste Edital, obedecerão ao
horário vigente no estado do Piauí.
19.4 Será excluído do processo de matrícula nesta Instituição de Ensino Superior, o candidato classificado que
incorrer em alguma das infrações a seguir:
a) utilizar-se de meios ilícitos;
b) desrespeitar as normas deste Edital.
19.5 Não é permitido o trancamento do curso para os ingressantes.
19.6 É vedada a Matrícula Institucional concomitante em cursos técnico-profissionalizantes, de graduação e pósgraduação stricto sensu da Universidade Federal do Piauí.
19.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da UFPI juntamente com a PREG e a COPESE.
19.8 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União (DOU), revogadas as
disposições em contrário.
19.9 Decorridos 120 (cento e vinte) dias após a publicação do resultado deste processo seletivo, os cartõesrespostas da prova teórica do THE serão incinerados.
19.10 A validade deste processo seletivo para os cursos de graduação de Licenciatura em Música e em Artes
Visuais será apenas para o ingresso de alunos no primeiro período letivo de 2017.
Teresina, 24 de outubro de 2016.
_____________________________________
José Arimatéia Dantas Lopes
Reitor da UFPI

EDITAL Nº 20/2016
ANEXO I - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A PROVA TEÓRICA DO THE DE MÚSICA
CONTEÚDOS:
Leitura e identificação de notas nas diferentes claves. Intervalos, escalas e acordes. Sinais de alteração, repetição,
dinâmica e articulação. Ditados rítmicos, melódicos e harmônicos. Solfejos na clave de Sol e Fá. História da música:
medieval, renascentista, barroca, clássica, romântica e do século XX.
BIBLIOGRAFIA:
BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
______. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.
MARIZ, Vasco. História da música no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
MED, Bohumil. Teoria da música. Brasília: MusiMed, 1986.
PRIOLLI, Maria Luiza. Princípios básicos da música para a juventude. Vol. 1. Rio de Janeiro: Casa Oliveira, 1975.
______. Princípios básicos da música para a juventude. Vol. 2. Rio de Janeiro: Casa Oliveira, 1983.
TINHORÃO, José Ramos. Pequena história da música popular – da modinha ao tropicalismo. São Paulo: Arte
Editora, 1986.

EDITAL Nº 20/2016
ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A PROVA TEÓRICA DO THE DE ARTES VISUAIS
CONTEÚDOS:
Arte pré-histórica. Arte antiga: egípcia, grega e romana. Arte medieval: românica, bizantina e gótica. Renascimento.
Barroco e rococó. Neoclassicismo, romantismo e realismo. A ruptura linear: fotografia e arte moderna: impressionismo,
cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Arte contemporânea e suas tendências: performance, instalação,
happening, body art, vídeo-arte, etc. Arte e as linguagens: dança, teatro, fotografia, cinema, música e arquitetura.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: arte / Secretaria da Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.
CANTON, Katia. Do moderno ao contemporâneo. São Paulo: WMF Martins, 2009.
CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. Tradução de Rejane Janowitzer. São Paulo: Martins Fontes,
2005.
DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos: guia enciclopédico da arte moderna. 2. ed. São Paulo: Cosac & Naify,
2010.
DOMINGUES, Diana. A arte no século XXI: a humanização das tecnologias. São Paulo: UNESP, 1997.
DUARTE, Luisa; DUARTE, Paulo Sérgio (Org.). A trilha da trama e outros textos sobre arte. Rio de Janeiro:
Fundação Nacional de Arte/Funarte, 2004. (Coleção Pensamento Crítico).
ESCOLA DE ARTE. Aprenda a desenhar. Tradução de Sheila Mazollenis e Maria Margherita de Luca. São Paulo: Globo,
2002.
FREIRE, Cristina. Poéticas do processo: arte conceitual no museu. São Paulo: Iluminuras, 1999.
GOMBRICH, E.H. A história da arte. Rio de Janeiro: Moderna, 1985.
GULLAR, Ferreira. Vanguarda e subdesenvolvimento. In:______. Vanguarda e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1978, p. 27-99.
HARRISON, Hazel. Técnica de desenho e pintura: um curso completo de técnicas criativas e práticas. Erechim, RS:
Edelbra, 1994.
MASSIRONI, Manfredo. Ver pelo desenho: aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos. São Paulo: Franco Muzzio,
1982.
NAVES, Rodrigo. A forma difícil. Ensaios sobre arte brasileira. São Paulo: Ática, 1996.
OSTROWER, Fayga. Universos da arte. 24. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
SÍTIOS:
www.itaucultural.org.br
www.iberecamargo.org.br
www.pinacoteca.org.br
www.mam.org.br

EDITAL Nº 20/2016-UFPI
ANEXO III - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
PERÍODO
(ano 2016)

HORÁRIO
(ano 2016)

LOCAL

26/10 a 17/11

Das 9h do dia13/10 às
23h59min do dia 10/11

www.ufpi.br/copese

26/10 a 03/11

Das 9h do dia 13/10 às
23h59min do dia 20/10

www.ufpi.br/copese

26/10 a 17/11

Das 8h30min às 11h30min e
Das 14h30min às 17h30min

COPESE ou via SEDEX
(conforme item 5.1 deste
Edital)

26/10 a 17/11

-

www.ufpi.br/copese

Até 08/11

-

www.ufpi.br/copese

09/11

-

www.ufpi.br/copese

Até 11/11

-

www.ufpi.br/copese

08–Pagamento da GRU

Até 18/11

-

Nas agências bancárias e
seus correspondentes

09-Falta de confirmação do pagamento da
taxa de inscrição

Até 25/11

-

copese@ufpi.edu.br

A partir de 28/11

-

www.ufpi.br/copese

A partir de 28/11

-

www.ufpi.br/copese

Até 5 dias úteis antes
do THE (Até 28/11)

-

www.ufpi.br/copese

04/12

Das 08h30 às 11h30min
(prova teórica de Música)
Das 14h às 18h (início da
prova prática de Música)
Das 8h30min às 12h30min
(prova teórica e prova prática
de Artes Visuais)

Conforme informado no
cartão de inscrição e no
escalonamento da prova
prática do THE de Música

05/12

-

www.ufpi.br/copese

12/12

-

www.ufpi.edu.br

13 e 14/12

-

www.ufpi.br/copese

Até 21/12

-

www.ufpi.br/copese

Até 21/12

-

www.ufpi.br/copese

Até 5 dias úteis após
o resultado do ENEM
2016

-

www.ufpi.br/copese

Das 8h às 12h e
das 14h às 18h-

1)Na DAA/PREG/UFPI –
para
candidatos
do
sistema de reserva de
vagas AA1 e AA2.
2)Na Coordenação do
respectivo curso para
candidatos do sistema de
reserva de vagas AA3 e
AA4 e da ampla
concorrência.

PROCEDIMENTO
01–Inscrições no processo seletivo dos
cursos de graduação de Licenciatura
em Música e em Artes Visuais
02-Solicitação de isenção da taxa de
inscrição
03- Entrega de solicitação de atendimento
especial e documento(s) pelos
Portadores de Necessidades Especiais
04-Solicitação de atendimento pelo NOME
SOCIAL
05-Resultado da solicitação da isenção da
taxa de inscrição
06-Recursos contra o indeferimento da
solicitação da isenção da taxa de
inscrição
07-Resultado da apresentação de
recursos sobre o indeferimento da
isenção da taxa de inscrição

10–Disponibilização do Cartão de
Inscrição (com o local de realização da
prova)
11-Escalonamento dos nomes dos
candidatos para realização da prova
prática do THE de Música
12-Solicitação de atendimento específico
(obeso, gestante ou lactante)
13–Realização da prova teórica e da prova
prática do THE de Música e de Artes
Visuais
14–Divulgação do gabarito e
disponibilização da prova teórica do
THE de Música e de Artes Visuais
15-Resultado provisório do THE (prova
teoria e prova prática de Música e de
Artes Visuais)
16–Recursos do resultado provisório do
THE (gabarito da prova teórica e nota
da prova prática de Música e de Artes
Visuais)
17–Resultado dos recursos do resultado
provisório do THE (nota da prova
teórica e da prova prática de Música e
Artes Visuais)
18–Resultado final do THE (Música e Artes
Visuais)
19–Resultado final do processo seletivo
(Música e Artes Visuais)

20–Matrícula institucional

A ser divulgado na
página eletrônica da
UFPI (www.ufpi.br)

EDITAL 20/2016-UFPI
ANEXO IV - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS/ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA
Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, Teresina, Piauí, Brasil; CEP 64049-550
Telefones: (86) 3215 5540/ 3215 5543
Prezado candidato,
O preenchimento e entrega deste formulário constitui requisito imprescindível para efetivação da matricula
institucional nas vagas destinadas aos candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita. Para tanto, observe as seguintes instruções:

Ao preencher os itens correspondentes ao seu caso, LEIA A LISTA DE DOCUMENTOS necessários
à comprovação de renda constante no Anexo V deste Edital e certifique-se que atende os
critérios exigidos;



Anexar cópia dos comprovantes de renda informada para cada membro familiar, em atendimento ao
subitens 17.4.1.2 e 17.4.1.3 deste Edital;
Seja autêntico nas informações que prestar. Informações falsas ou incompletas implicarão no
cancelamento da Matrícula Institucional na UFPI, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal
cabíveis.
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO: COMPOSIÇÃO FAMILIAR

1.

INFORMAÇÕES SOBRE O CANDIDATO
A) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
NOME: _____________________________________________________________________________________
CURSO:_______________________________________________________CPF:__________________________
DATA DE NASCIMENTO: ________________
ESTADO CIVIL: (

) SOLTEIRO

(

SEXO:

) CASADO

(

(

) MASC.
) VIÚVO

(

) FEM.

( ) OUTRO___________________________

N.º DE IDENTIDADE / ÓRGÃO EXPEDIDOR:_________________________________________________________
ENDEREÇO:__________________________________________________________________________________
(Av., Rua, n.º, aptº.)
BAIRRO: ___________________________________ CIDADE: ________________________________________
ESTADO: ___________________________________CEP ____________________________________________
TELEFONES: FIXO ___________________ CELULAR 1____________________ CELULAR 2___________________
E-mail:_____________________________________________________________________________________

2. COMPOSIÇÃO FAMILAR: todas as pessoas que contribuem ou são dependentes da renda familiar e que residem em um mesmo domicílio.
RENDA MENSAL
NOME (somente 1º
Grau de
Cidade onde
UF
IDADE
ESTADO CIVIL
PROFISSÃO
(para quem
DOCUMENTOS APRESENTADOS
nome)
parentesco
reside
trabalha)

TOTAL
_________________________, _______ de ______________________ de 2017.
___________________________________________________________________
Assinatura do aluno
Dados a serem preenchidos pelo servidor responsável pela Matrícula Institucional
PER CAPITA: ______________________________________ ÷ ________________________________ = ___________________________
(média mensal da renda familiar bruta total)

(nº de moradores no domicílio)

(renda per capIta)
VISTO DO SERVIDOR: ___________________________

EDITAL 20/2016-UFPI
ANEXO V - DOCUMENTOS RECOMENDADOS PARA COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR BRUTA MENSAL
1. TRABALHADORES ASSALARIADOS
1.1 Contracheques dos últimos três meses;
1.2 Declaração de IRPF do último exercício, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva
notificação de restituição, quando houver;
1.3 CTPS registrada e atualizada;
1.4 CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica;
1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS;
1.6 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
2. ATIVIDADE RURAL
2.1 Declaração de IRPF do último exercício, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva
notificação de restituição, quando houver;
2.2 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ do último exercício;
2.3 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando
for o caso;
2.4 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas;
2.5 Notas fiscais de vendas.
3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.1 Extrato mais recente do pagamento de benefício;
3.2 Declaração de IRPF do último exercício, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva
notificação de restituição, quando houver;
3.3 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
4.1 Declaração de IRPF do último exercício, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva
notificação de restituição, quando houver;
4.2 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua família,
quando for o caso;
4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada;
4.4 Extratos bancários dos últimos três meses.
5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
5.1 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF do último exercício, acompanhada do recibo de entrega à Receita
Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.
5.2 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
5.3 Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes de
recebimentos.

