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ADITIVO AO EDITAL E RESULTADO DAS AUDIÇÕES DO  

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE  

SELEÇÃO DE ESTUDANTE PERCUSSIONISTA PARA O CORAL CHAMPAGNAT DA PUCPR 

 

 

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 coronavírus, seguindo as 

orientações da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, decide pelo cancelamento da 

audição presencial do edital de Seleção de Estudante Percussionista para o Coral Champagnat 

– temporada 2020.  

 

Neste sentido, a seleção do candidato inscrito foi feita com base em vídeo encaminhado no 

processo de inscrição. A análise do vídeo e avaliação do inscrito foi realizada por banca 

composta pela maestrina do Coral Champagnat, Rosemeri Paese, pelo regente-auxiliar do 

Coral Champagnat, Netto Martins, e pelo pianista do Coral Champagnat, Davi Sartori.  

 

Conforme previsto no edital de inscrição (item 5.7), na avaliação do vídeo do candidato, foram 

considerados os seguintes critérios técnicos:  versatilidade em estilos musicais populares 

brasileiros e internacionais (domínio e improvisação) e qualidade interpretativa (manutenção do 

andamento / dinâmica). Os itens foram avaliados por notas/conceitos, sendo: 1,0 = insuficiente 

| 1,5 = regular | 2,0 = ótimo | 2,5 = excelente. A nota mínima total exigida para entrar no 

CORAL CHAMPAGNAT como percussionista foi 7,0 (valor calculado pela soma dos conceitos 

acima mencionados). 

 

O candidato selecionado para integrar o Coral Champagnat, como percussionista bolsista da 

temporada 2020 foi: 
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Percussionista 
1. Filipe Hoeldtke Castro – Licenciatura em Música 

 
 

Neste início de atividades, devido aos necessários cuidados com a saúde dos integrantes do 

Coral Champagnat, e de seus entes próximos, as orientações e ensaios ocorrerão, até 

segunda ordem, em ambiente virtual, com vídeos de técnica musical e com o repertório 

previsto para ser ensaiado durante o semestre. Em breve a Coordenação do Coral 

Champagnat encaminhará comunicado por e-mail ao estudante selecionado.  

 

 

     Atenciosamente, 

 
Professor André Turbay 

PUCPR  

Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão 

Diretoria de Cultura e Esporte 


