
             
  Fundação Cultural de Carazinho 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CARAZINHO 
Projeto Academia de Música da OSINCA – Patrocínio Vivo  

Edital de Inscrição para Alunos  
 

 Estão abertas as inscrições para o processo de seleção para novos alunos da Academia de Música da 

OSINCA – Orquestra Sinfônica de Carazinho, entre os dias 14 e 24 de março. 
 

1. DA INSCRIÇÃO 

 Poderão se inscrever alunos brasileiros e estrangeiros em situação regular e com residência fixa no 

Brasil, com idade mínima de 7 anos.  

As inscrições para a candidatura ao processo seletivo estarão abertas até 24 de março de 2017 às 
23h59min (horário de Brasília) e deverão ser realizadas exclusivamente no site www.osinca.com.br, por meio 

do preenchimento do formulário. As vagas são limitadas.  
 

 Mais informações poderão ser obtidas através do e-mail orquestraosinca@gmail.com ou pelo fone: 

(54) 99601-8637 (Jaqueline Prestes). 
 

 Procedimentos para realizar a inscrição:  
 Preencher o formulário de inscrição, que estará disponível no site www.osinca.com.br, na área de 

inscrição de alunos.  

O campo “currículo” do formulário deverá conter um breve currículo indicando sua formação e 

atividades musicais, caso o aluno seja profissional ou já possua iniciação musical. Se o aluno for iniciante 

preencher no campo como “iniciante”. 

Anexar os seguintes documentos no formulário:  

1) Cópia digitalizada da carteira de identidade;  

2) Cópia digitalizada do CPF (caso não conste no documento de identidade); 

3) Cópia digitalizada de comprovante de residência (conta de água/ luz, telefone, etc.). 
 

A inscrições serão confirmadas individualmente por e-mail. 
 

 
2. DO CRONOGRAMA GERAL (*) 

  - Inscrições: até o dia 24 de março de 2017 às 23h59, exclusivamente pelo site www.osinca.com.br;  

 - Lançamento oficial do Projeto Academia de Música da OSINCA, entrevista com alunos e responsáveis 

e apresentação dos professores: dia 25 de março de 2017 (sábado) às 14h no Auditório da UPF – no Campus 

Carazinho da UPF – Universidade de Passo Fundo, 3º Andar, R. Diamantino Conte Tombini, 300 – Bairro 

Oriental, em Carazinho/RS.  

 - Início das aulas da Academia de Música da OSINCA: dia 27 de março de 2017 
 

(*) Calendário sujeito à alteração. Caso haja alterações, os candidatos serão comunicados via e-mail. 
 

 
3. DAS VAGAS  
Estão abertas para comunidade em geral as seguintes vagas para a Academia de Música da OSINCA, nos 

seguintes instrumentos: 
 

 Instrumento  Vagas 

Violino (avançado) 5 vagas 

Viola de arco (avançado) 2 vagas 

Violino (intermediário) 14 vagas 

Violino (iniciante) 18 vagas 

Viola de arco (iniciante) 5 vagas 

Violoncelo  6 vagas 

Contrabaixo Acústico 5 vagas 

Flauta Transversa  5 vagas 

Clarinete  5 vagas 

Trompete  5 vagas 

Percussão Sinfonica 6 vagas 

Prática Coral 68 vagas 

Percepção Musical (Manhã) 35 vagas 

Percepção Musical (Tarde) 35 vagas 

Total de Vagas 214 Vagas 
 



4. OS PROFESSORES 
 

 As aulas serão ministradas pelos líderes de naipes
 

Prof. Giovani dos Santos (Porto Alegre) -
Prof. Fabiano Turconi Cordella (Porto Alegre)
Profª. Alessandra Bassani (Passo Fundo) 
Profª. Mayumi  Katagiri (Passo Fundo) - Violino e Viola

Prof. Tiago Kreutzer (Carazinho) - Violoncelo

Prof. Lucas de Almeida (Porto Alegre) – Contrabaixo

   

5. DO FUNCIONAMENTO DAS AULAS
 

 As aulas da Academia de Música da OSINCA acontecerão no Campus Carazinho da UPF 

de Passo Fundo, 3º Andar, R. Diamantino Conte Tombini, 300 
  

 Os alunos selecionados serão comunicados via e

teóricas obrigatórias (Percepção Musical, 

março de 2017, na entrevista com os candidatos. 
 

1. Entrevista Seletiva de Ingresso:
avaliado o grau de aptidões musicais e adiantamento do candidato. 

ingresso na Academia de Música da OSINCA.

Na Entrevista Seletiva de Ingresso o candidato poderá avançar semestres

dependendo do seu desempenho  
 

2. Inscrições de Matrícula: 
determinado nível do aluno. Para alunos com idade inferior 

responsável na matrícula.  
 

3. Mensalidade: os alunos receberão bolsa de estudos gratuita 

Música da OSINCA, que é uma realização da Funda

Universidade de Passo Fundo (UPF), com 

finaciamento do Pró-cultura RS/Lei de Incentivo à Cultura.
 

4. Avaliação semestral: ao fim de cada s

professores, apresentando o programa referente ao seu nível de semestre. Os conceitos de avaliação serão de 

0 a 10. Será realizada a média de conceitos da banca para o conceito final do aluno.  O concei

aprovação será 7. A aprovação permite ao 

O aluno não aprovado perde

seguinte poderá concorrer novamente 
 

5. Número de Faltas: o aluno poderá ter o máximo de três faltas por semestre em cada disciplina. Os 

alunos inscritos na Academia de Música da OSINCA terão como obrigação participar das atividades 

extracurriculares (concertos, cursos, etc.) realizadas pela 

antecedência sobre as atividades pelos respectivos professores. O não comparecimento dos alunos nessas 

atividades extracurriculares contará como falta na disciplina de instrumento, sendo que 3 faltas por semestre 

reprovam o aluno. 

As faltas somente serão reconsideradas mediante atestado médico

pelo comitê de direção. 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

- A inscrição do candidato pressupõe o conhecimento e aceitação integral deste Edital.

- Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Diretor Artístico da OSINCA e Fundação Cultural 

de Carazinho, ficando eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir quaisquer dúvidas e/ou 

controvérsias oriundas do presente Edital, com renúncia a qualquer o

 

 

Presidente da Fundação Cultural de Carazinho

As aulas serão ministradas pelos líderes de naipes da OSINCA. 

- Violino e Viola 

Fabiano Turconi Cordella (Porto Alegre) - Violino 

 - Violino 

Violino e Viola 

Violoncelo 

Contrabaixo acústico 

Prof. João Pedro Pagliosa (Porto Alegre) 
Prof. Ramon Stein (Porto Alegre)
Profª. Daniela Sergio Garcia (Porto Alegre)
Prof. Carlon Ramos (Carazinho)
Profª. Bianca Nadiny dos Santos (

FUNCIONAMENTO DAS AULAS 

As aulas da Academia de Música da OSINCA acontecerão no Campus Carazinho da UPF 

amantino Conte Tombini, 300 – Bairro Oriental, em Carazinho/RS. 

os serão comunicados via e-mail. Os horários das aulas 

rigatórias (Percepção Musical, Prática Coral e Prática de Orquestra) serão informados 

de 2017, na entrevista com os candidatos.  

Seletiva de Ingresso: na entrevista a ser realizada no dia 25 de março de 2017 será 

avaliado o grau de aptidões musicais e adiantamento do candidato. Não será exigida experiência musical para 

ingresso na Academia de Música da OSINCA.  

Na Entrevista Seletiva de Ingresso o candidato poderá avançar semestres 

2. Inscrições de Matrícula: a matrícula será realizada ao início de cada semestre letivo 

lunos com idade inferior a 18 anos é imprescindível o acompanhamento de 

s alunos receberão bolsa de estudos gratuita através do projeto Academia de 

, que é uma realização da Fundação Cultural de Carazinho (FUCCAR) em parceria com a 

Universidade de Passo Fundo (UPF), com  patrocínio da Vivo por meio da Pataforma Vivo Transforma, 

a RS/Lei de Incentivo à Cultura. 

o fim de cada semestre o aluno prestará um exame mediante banca de 3 

professores, apresentando o programa referente ao seu nível de semestre. Os conceitos de avaliação serão de 

a média de conceitos da banca para o conceito final do aluno.  O concei

A aprovação permite ao aluno avançar seu nível. 

O aluno não aprovado perderá automaticamente a bolsa de estudo e somente a partir do ano 

seguinte poderá concorrer novamente à seleção para bolsista. 

aluno poderá ter o máximo de três faltas por semestre em cada disciplina. Os 

alunos inscritos na Academia de Música da OSINCA terão como obrigação participar das atividades 

(concertos, cursos, etc.) realizadas pela OSINCA. Os alunos serão comunicados com 

atividades pelos respectivos professores. O não comparecimento dos alunos nessas 

contará como falta na disciplina de instrumento, sendo que 3 faltas por semestre 

As faltas somente serão reconsideradas mediante atestado médico, que será examinado e avaliado 

A inscrição do candidato pressupõe o conhecimento e aceitação integral deste Edital.

omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Diretor Artístico da OSINCA e Fundação Cultural 

de Carazinho, ficando eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir quaisquer dúvidas e/ou 

controvérsias oriundas do presente Edital, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Carazinho, 

 
Valdir Azambuja Costa 

Presidente da Fundação Cultural de Carazinho 

Pagliosa (Porto Alegre) - Flauta transversa 

Ramon Stein (Porto Alegre) - Clarinete 

Daniela Sergio Garcia (Porto Alegre) - Trompete 

Carlon Ramos (Carazinho) - Percussão 

Bianca Nadiny dos Santos (Carazinho) - Prática Coral 

As aulas da Academia de Música da OSINCA acontecerão no Campus Carazinho da UPF – Universidade 

em Carazinho/RS.  

horários das aulas de instrumento e aulas 

) serão informados no dia 25 de 

no dia 25 de março de 2017 será 

Não será exigida experiência musical para 

 no seu respectivo curso,  

matrícula será realizada ao início de cada semestre letivo no 

18 anos é imprescindível o acompanhamento de 

através do projeto Academia de 

ção Cultural de Carazinho (FUCCAR) em parceria com a 

meio da Pataforma Vivo Transforma,  via 

emestre o aluno prestará um exame mediante banca de 3 

professores, apresentando o programa referente ao seu nível de semestre. Os conceitos de avaliação serão de 

a média de conceitos da banca para o conceito final do aluno.  O conceito mínimo para 

e somente a partir do ano 

aluno poderá ter o máximo de três faltas por semestre em cada disciplina. Os 

alunos inscritos na Academia de Música da OSINCA terão como obrigação participar das atividades musicais 

unos serão comunicados com 

atividades pelos respectivos professores. O não comparecimento dos alunos nessas 

contará como falta na disciplina de instrumento, sendo que 3 faltas por semestre 

que será examinado e avaliado 

A inscrição do candidato pressupõe o conhecimento e aceitação integral deste Edital. 

omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Diretor Artístico da OSINCA e Fundação Cultural 

de Carazinho, ficando eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir quaisquer dúvidas e/ou 

utro, por mais privilegiado que seja. 

Carazinho, 14 de março de 2017. 


