
 
 

 

EDITAL Nº 035/2020 - DRA/PROGRAD 
(RETIFICADO) 

 
 

PUBLICA AS INFORMAÇÕES 

REFERENTES AOS TESTES DE 

HABILIDADES ESPECÍFICAS (THE) 

PARA OS CANDIDATOS CONVOCADOS 

PARA MATRÍCULAS NO CAMPUS DE 

CURITIBA II (FAP), PARA O ANO 

LETIVO DE 2020. 

 
 

O DIRETOR DE REGISTROS ACADÊMICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - 
UNESPAR, ERICSON RAINE PRUST, no uso de suas atribuições e considerando: 

- Resolução nº 024/2016 - CEPE/UNESPAR; 

- Edital nº 018/2020 - DRA/PROGRAD; 

- Edital nº 019/2020 - DRA/PROGRAD; 

- Edital nº 030/2020 - DRA/PROGRAD; 

 
 

TORNA PÚBLICO: 
 

Art. 1º. As informações referentes aos Testes de Habilidades Específicas (THE), conforme 

consta no Anexo “A” deste Edital, retificado. 

Parágrafo único: O(a) candidato(a) convocado(a) para o(s) Teste(s) de Habilidade(s) 

Específica(s), deverá realizá-lo e obter aprovação para efetivar a matrícula em caráter definitivo. 

 

Art. 6º. Publique-se nos sites oficiais da Unespar. 

 

 
Paranavaí/PR, 30 de março de 2020. 

 
 
 

ERICSON RAINE PRUST 
Diretor de Registros Acadêmicos - DRA/PROGRAD 

Portaria nº 118/2018 - Reitoria/Unespar 



 

 

 

ANEXO A - INFORMAÇÕES REFERENTES AO THE 

 

CAMPUS CURITIBA II (FAP) 

 

 
CANDIDATO: CARLOS NASCIMENTO SILLA JUNIOR 
 
CURSO: LICENCIATURA EM MÚSICA 

 

 
1. O Teste de Habilidade Específica (THE) consistirá somente na 

realização da Segunda Etapa - Individual do THE - Vestibular da 
Unespar, a saber: 1) prova de solfejo e 2) prova de execução de 
peça instrumental de livre escolha, conforme consta no Manual do 
THE - Vestibular Unespar, páginas 25 e 26, disponível no link 
http://vestibular.unespar.edu.br/menu-do-candidato/t.h.e/t-h-e-
manual-2.pdf.  
 

2. A partitura para realização da prova de solfejo será disponibilizada 
via e-mail pessoal do candidato com antecedência de 24 horas.  

 
 

3. O Teste será realizado por conferência online, no dia 02 de abril de 
2020, às 15 horas. O candidato deverá, até no máximo 48h antes do 
horário marcado para o teste, enviar email para 
lmusicafap@gmail.com ou franciscowildt@gmail.com informando 
um contato válido de Skype ou Zoom para que a banca possa 
preparar a conferência. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CANDIDATA: ANA LETÍCIA VILLAS BOAS 
 
CURSO: DANÇA - LICENCIATURA/BACHARELADO 

 
O teste será composto apenas pela Primeira Etapa do THE - 
Vestibular da UNESPAR, conforme consta no Manual de Teste de 
Habilidade Específica (link abaixo), a saber:  
http://vestibular.unespar.edu.br/menu-do-candidato/t.h.e/t-h-e-
manual-2.pdf 
 
PRIMEIRA ETAPA: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ARGUMENTAÇÃO 
ORAL  
Apresentação Artística: apresentação de um trabalho coreográfico 
solo, de autoria própria, na abordagem de dança escolhida pelo 
candidato, com no máximo 5 (cinco) minutos.  
Atenção: é facultado o uso de: música, figurino, adereços, 
maquiagem e objetos de cenas, sendo todos de inteira 
responsabilidade do candidato.  
Forma de apresentação: o trabalho coreográfico deverá ser filmado e 
enviado para o e-mail da Coordenação do Curso de Bacharelado e 
Licenciatura em Dança (coordancafap@gmail.com) até às 12h do dia 
06 de abril de 2020, seja através de anexo ou link para sua 
visualização.  
Atenção: é de inteira responsabilidade o adequado funcionamento do 
vídeo encaminhado.  
 
Argumentação Oral: será realizada individualmente mediante banca 
examinadora com questões relacionadas à apresentação artística e 
seu desenvolvimento.  
Critérios de avaliação:  
- Capacidade de articular os elementos estéticos da abordagem 
escolhida na composição;  
- Coerência no modo como relaciona e ou articula as escolhas 
adotadas na organização estrutural do processo compositivo.  
- Coerência entre o discurso e o processo compositivo apresentado.  
- Capacidade de estabelecer pontes entre sua produção e o que é 
produzido na dança. 
 
Acesso e data: a argumentação oral acontecerá no dia 07 de abril de 
2020, às 9h, via Skype. 
*** Quando da confirmação do recebimento do vídeo do trabalho 
coreográfico, será encaminhado um link para o acesso a 
videoconferência. 
 
Composição do resultado: será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez). 
O critério de aprovação no Teste de Habilidade Específica é o da 
obtenção de nota média mínima igual ou superior a 5. 
 
 
 



 

 
 

CANDIDATO: ALMIR DOS SANTOS CARNEIRO 
 
CURSO: LICENCIATURA EM MÚSICA 

 
 
1. O Teste de Habilidade Específica (THE) consistirá somente na 

realização da Segunda Etapa - Individual do THE - Vestibular da 
Unespar, a saber: 1) prova de solfejo e 2) prova de execução de 
peça instrumental de livre escolha, conforme consta no Manual do 
THE - Vestibular Unespar, páginas 25 e 26, disponível no link 
http://vestibular.unespar.edu.br/menu-do-candidato/t.h.e/t-h-e-
manual-2.pdf.  
 

2. A partitura para realização da prova de solfejo será disponibilizada 
via e-mail pessoal do candidato com antecedência de 24 horas.  

 
3. O Teste será realizado por conferência online, no dia 2 de abril de 
2020, às 15:30  horas. O candidato deverá, até no máximo 48h antes 
do horário marcado para o teste, enviar email para  
lmusicafap@gmail.com ou franciscowildt@gmail.com informando um 
contato válido de Skype ou Zoom para que a banca possa preparar a 
conferência. 


