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ADITIVO AO EDITAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES MÚSICOS PARA A ORQUESTRA EXPERIMENTAL DA PUCPR 

(Temporada 2020) 

 

A Diretoria de Cultura e Esporte da Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná - PUCPR, representada pelo Prof. André Luiz Braga Turbay, diante da 

atual pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, e seguindo as recomendações 

da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, decidiu pelo cancelamento da audição presencial de 

alunos(as) inscritos(as) no edital de Seleção de Estudantes Músicos para a Orquestra Experimental – 

temporada 2020 nos seguintes casos: 

 

1. Alunos(as) que retornaram de viagem ao exterior nos últimos sete dias antecedentes à 

audição, mesmo que sem sintomas. 

2. Alunos(as) que apresentaram febre associada a sintomas respiratórios (tosse, coriza, dor de 

garganta ou dificuldade para respirar) na ocasião da prova. 

 

Os alunos que, por conta dos contextos citados acima, não tenham feito audição presencial, caso 

tenham interesse em continuar no processo seletivo do presente edital, podem fazê-lo em caráter de 

segunda chamada nas condições abaixo descritas. Abaixo também seguem informes sobre mudanças 

na divulgação do resultado final deste edital e de sua vigência. 

 

1. DA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA CHAMADA  

1.1 Poderão participar desta segunda chamada alunos(as) devidamente inscritos neste edital, dentro 

do prazo devido, mas que não puderam comparecer à audição presencial pelos seguintes motivos: 

retornaram de viagem ao exterior nos últimos sete dias antecedentes à audição, mesmo que sem 

sintomas, ou que apresentaram febre associada a sintomas respiratórios (tosse, coriza, dor de 

garganta ou dificuldade para respirar) na ocasião da prova. 

1.2 Alunos(as) nas condições acima devem enviar um vídeo onde estejam tocando o instrumento 

para o qual se inscreveram no presente edital, interpretando uma peça de livre escolha, que 

represente com clareza seu nível técnico atual. 
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1.3 O vídeo deve ser produzido especificamente para este processo seletivo, não podendo ser 

enviado vídeo pré-existente. 

1.4 Não é exigido formato específico para envio (podendo ser gravado de câmera comum ou de 

celular e enviado anexo ao e-mail ou em link do youtube) contanto que o material consiga ser 

acessado com facilidade e tenha qualidade visual e sonora capaz de tornar a avaliação possível.  

1.5 O material deve ser encaminhado até o dia 27 de março – 18h, para o endereço de e-mail: 

orquestrapuc@gmail.com  

      

2. DA SELEÇÃO 

2.1 Na avaliação dos vídeos dos(as) candidatos(as), seguindo o já previsto no item 6.1 do edital, 

será considerada a desenvoltura técnica (2 pontos) e musical (2 pontos) na execução da obra de 

livre escolha, totalizando (4 pontos); 

2.2 Os estudantes com vídeos que alcançarem nota de 3 pontos, serão selecionados para uma 

segunda fase, com nomes a serem publicados no site: https://www.pucpr.br/vida-no-

campus/orquestra-experimental-da-pucpr/, no dia 30 de março, até às 18h. 

2.2 Na segunda fase, os(as) selecionados(as) serão chamados para interpretar uma obra do 

repertório da Orquestra Experimental da PUCPR, online, por meio de videoconferência a ser 

agendada direto com o(a) candidato(a). Essa fase deve ser feita com a utilização de um dispositivo 

móvel, desktop ou notebook que tenha câmera e microfone ativos e internet em perfeito 

funcionamento.  

2.3 Nesta fase, seguindo o já previsto no item 6.1 do edital, serão avaliados os seguintes critérios: 

a) Nível de leitura musical (4 pontos);  

b) Esclarecimentos técnicos pedidos durante a entrevista (2 pontos). 

2.3 A avaliação da comissão julgadora é soberana quanto aos critérios artísticos, não cabendo 

recurso quanto à revisão de classificação. 

 

3. DO RESULTADO FINAL 

3.1. Diante da necessidade de realização de 2ª chamada para este edital, a divulgação de seu 

resultado final terá data alterada. O resultado final da seleção de alunos(as) que vão compor o 

quadro de músicos bolsistas da Orquestra Experimental da PUCPR – temporada 2020 não será 

mailto:orquestrapuc@gmail.com
https://www.pucpr.br/vida-no-campus/orquestra-experimental-da-pucpr/
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mais divulgado no dia 23/03/2020, mas no dia 3/04/2020 - até às 18h, pela internet, na página da 

orquestra: https://www.pucpr.br/vida-no-campus/orquestra-experimental-da-pucpr/ 

 

4. DA NOVA VIGÊNCIA DO EDITAL 

4.1 Devido aos necessários cuidados com a saúde dos integrantes da Orquestra Experimental da 

PUCPR e de seus entes próximos, e seguindo as recomendações dos órgãos oficiais de saúde em 

prol da diminuição da propagação do coronavirus, o início dos ensaios semanais não será mais 

no dia 28/03/2020, fazendo com que a vigência do presente edital seja alterada para o período 

de julho de 2020 a fevereiro de 2021.   

4.2 O primeiro ensaio do grupo, assim como as datas e horários dos ensaios semanais periódicos, 

serão divulgados por e-mail aos selecionados durante o mês de junho de 2020. 

4.3 A bolsa equivalente ao aluno pela participação na Orquestra Experimental da PUCPR passa, 

dessa forma, a ser concedida dentro do período da nova vigência do edital, de julho de 2020 a 

fevereiro de 2021, de acordo com o presente aditivo.  

 

 

Curitiba, 24 de março de 2020. 

 
Atenciosamente, 

 
Professor André Turbay 

Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão 

Diretoria de Cultura e Esporte 

PUCPR  

 

https://www.pucpr.br/vida-no-campus/orquestra-experimental-da-pucpr/

