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A Escola de Música da Universidade Federal da Bahia torna público o Edital 

Interno 02/2021 relativo à Prova de Habilidades Específicas para o Processo Seletivo de 

Vagas Residuais 2021, em acordo com o Edital UFBA 04/2021. O presente Edital reflete 

as excepcionalidades que se enfrentam com a pandemia do COVID-19, conforme 

explicitado na Resolução CONSUNI 04/2020 de 27 de novembro de 2020, estabelecendo 

que as Provas de Habilidades Específicas sejam realizadas de maneira inteiramente 

remota.  

Os candidatos que tiverem o Requerimento de Inscrição nas vagas residuais 

deferido, deverão, então, proceder às Provas de Habilidades Específicas, cujo calendário 

varia de acordo com as etapas previstas no Edital UFBA 04/2021, a saber: 

 1ª Etapa: transferência interna e reintegração no mesmo curso da UFBA; 

 2ª Etapa: egressos dos Bacharelados Interdisciplinares da UFBA; 

 3ª Etapa: transferência externa e portador de diploma.   

 

 

1. DO CRONOGRAMA 

As Provas de Habilidades Específicas acontecerão em duas fases:  

 Prova Prática: consistirá no envio de um vídeo e de outros materiais, conforme 

exigido por cada curso;  

 Prova Teórica: realizada de forma remota em horários e datas agendados.  

 

 



 

1.1 Das bancas avaliadoras 

Cada uma das etapas mencionadas será avaliada por uma banca composta por 

professores da Escola de Música.  

 

1.2 Informações gerais 

Para tirar dúvidas e para enviar os materiais solicitados na primeira etapa das 

Provas de Habilidades Específicas, o candidato deve usar o endereço eletrônico 

selecaoemus@ufba.br, identificando-se com nome e número de RG.  

 

 

2. DA FASE ASSÍNCRONA - PROVA PRÁTICA 

A fase assíncrona consistirá no envio de um link de Youtube para um vídeo e de 

outros materiais, conforme o que é disposto para cada curso nos anexos, dentro da data 

estipulada neste edital interno. Todos os materiais deverão ser enviados em um único e-

Transferência Interna e 

Reintegração de Curso 

Prova Prática: envio de materiais até as 

23:59 de 07/05/2021, exclusivamente para o 

endereço eletrônico selecaoemus@ufba.br. 

 

Prova Teórica: 10/05/2021, conforme 

agendamento a ser consultado no endereço 

eletrônico: www.ingresso.ufba.br. 

 

Egressos do Bacharelado 

Interdisciplinas 

Prova Prática: envio de materiais até as 

23:59 de 11/06/2021, exclusivamente para o 

endereço eletrônico selecaoemus@ufba.br. 

 

Prova Teórica: 14/06/2021, conforme 

agendamento a ser consultado no endereço 

eletrônico: www.ingresso.ufba.br. 

 

Transferências Externas e 

Portadores de Diploma 

Envio de materiais da Prova Prática: até as 

23:59 de 02/07/2021, exclusivamente para o 

endereço eletrônico selecaoemus@ufba.br. 

 

Prova Teórica: 05/07/2021, conforme 

agendamento a ser consultado no endereço 

eletrônico: www.ingresso.ufba.br. 
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mail, identificado com o nome e RG do candidato, exclusivamente para o endereço 

eletrônico selecaoemus@ufba.br. 

O vídeo deverá contemplar todo o programa proposto por cada curso/instrumento. 

No início do vídeo o candidato deverá se apresentar, informando nome completo, número 

de RG e curso/instrumento pretendido. Não será permitido editar o vídeo, somente sendo 

permitidos cortes entres peças e movimentos. O vídeo deverá estar disponibilizado no 

Youtube, em um único link, e disponível para quem usar o link durante todo o período do 

processo seletivo. 

Serão critérios gerais de avaliação do vídeo: 

 

 Técnica e interpretação instrumental e/ou vocal; 

 Precisão rítmica e métrica, afinação e sonoridade; 

 Equilíbrio, consistência e fluência no fazer e no saber musical.  

 

Poderão ser solicitados materiais adicionais, como partituras ou o preenchimento 

de questionários, em observância ao que é instruído para cada curso nos anexos deste 

edital interno. 

 

 

3. DA FASE SÍNCRONA – PROVA TEÓRICA 

A prova teórica tem como objetivo a aferição de conhecimentos em teoria musical.  

Os candidatos serão informados dos horários específicos para a realização desta 

etapa no endereço eletrônico www.ingresso.ufba.br após o término da primeira etapa, 

sendo responsabilidade do candidato inteirar-se e apresentar-se na data e horário a ele 

atribuído e manter-se conectado durante o período da prova.  

A prova teórica será realizada de forma síncrona pela plataforma Google Meet e 

será gravada para efeitos de registro. O link para acesso à sala virtual será enviado às 

08h00 do dia da prova para o e-mail informado pelo candidato. O ingresso do candidato 

à sala virtual será autorizado pelo presidente da banca no horário designado a ele e ao 

ingressar o candidato deverá apresentar documento original com foto.    

A banca examinadora exibirá partituras de trechos musicais na tela e fará questões 

pré-elaboradas que deverão ser respondidas oralmente pelo candidato. A prova teórica 

terá duração máxima de 30 minutos.  

O conteúdo da prova teórica abrangerá: 

 

 Condução de vozes; 

 Campo harmônico; 

 Tríades, tétrades e inversões; 

 Análise harmônica; 

 Dominante secundária; 

http://www.ingresso.ufba.br/


 Harmonização de cantos e baixos dados. 

 Solfejo em clave de Sol e Fá 

 

 

Bibliografia sugerida: 

Aldwell, Edward, and Carl Schachter. 2002. Harmony and Voice Leading. 3. ed. 

Thomson Schirmer. 

Gauldin, Robert. 1997. Harmonic Practice in Tonal Music. New York, NY: W.W. Norton 

and Company. Introduction to Analysis. Holt Rinehart and Winston. 

Lima, Marisa Ramires Rosa de. 2004. Harmonia: Uma Abordagem Prática. S.l.: 

Editora Jefte. 

Kostka, Stefan M., and Dorothy Payne. 1995. Tonal Harmony, with an Introduction to 

Twentieth-Century Music. 3. ed. New York, NY: McGraw-Hill. 

Pascoal, Maria Lúcia, e Alexandre Pascoal Neto. 2000. Estrutura Tonal: Harmonia. 

Campinas: Instituto de Artes da UNICAMP. 

Wedge, George A. 1930. Applied Harmony, a Text-Book. New York: Schirmer. 

 

3.1.1 Candidatos da Composição e Regência 

Os candidatos para o Curso de Composição e Regência, inscritos na habilitação 

de Regência deverão se submeter à um desdobramento da fase teórica que consistirá na 

preparação das seguintes peças, como se estivesse se preparando para um ensaio com 

Coro: 

 

 Josquin des Pres, "El Grillo" 

 José Maurício Nunes Garcia, "Domine, tu mihi lavas pedes" 

 

Será avaliada sua capacidade de demonstrar a preparação musical da peça 

atentando para a estrutura formal, estilo e contexto histórico, fraseado, dinâmica, agógica, 

tratamento do texto e percepção auditiva. 

Os candidatos para o Curso de Composição e Regência, inscritos na habilitação 

de Composição deverão se submeter à uma etapa adicional em que poderão ser 

questionados sobre os itens enviados para a Prova Prática. 

 

 

4. DA SELEÇÃO DE APROVADOS 

A lista de aprovados será divulgada no endereço eletrônico 

www.ingresso.ufba.br. 
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Por conta da pandemia do COVID-19, caso se façam necessários maiores 

esclarecimentos referentes às Provas de Habilidades Específicas, o contato deverá fazer 

contato, exclusivamente, pelo endereço eletrônico selecaoemus@ufba.br.   



ANEXO I – PROGRAMAS DAS PROVAS PRÁTICAS 

 

 

CURSO DE CANTO 

 

O Curso de Bacharelado em Canto se prestará à formação humanística, artística e 

científica do estudante, ao mesmo tempo em que propiciará conhecimentos teóricos e 

práticos a fim de desenvolver as competências necessárias para a atuação profissional do 

Cantor Lírico.  

Essencialmente, deve formar cantores líricos com competência para atuarem 

como solistas junto às orquestras e corais, promoverem recitais, participarem de récitas 

de óperas, e como coralistas junto à coros profissionais. Além disto, a sua atuação 

profissional envolve a TV, o teatro, o cinema e a dança, abrangendo os aspectos teóricos, 

práticos e interdisciplinares, considerando a necessidade de uma formação intelectual e 

cultural que os leva a uma competente atuação profissional.  

 

PROVA PRÁTICA DE CANTO –– A prova consistirá no envio de um link de vídeo 

em conformidade com o que é estipulado no item 2 deste edital. O seguinte repertório 

deverá ser apresentado no vídeo:  

 

1) Uma aria de ópera (qualquer período histórico); 

2) Uma canção de câmara brasileira, alemã ou francesa de livre escolha. 

 

Observações:  

O cantor não deverá cantar a cappella, devendo ser acompanhado por pianista, violonista, 

ensemble, orquestra ou por uma gravação do acompanhamento; 

 

 

  



CURSO DE COMPOSIÇÃO E REGÊNCIA 

Para o curso de Composição e Regência o candidato deverá indicar sua opção por 

Composição ou por Regência. 

 

COMPOSIÇÃO - O compositor é o profissional com conhecimentos sólidos e 

atualizados a respeito da Composição Musical, capaz de atuar na composição de obras 

originais, trilhas sonoras e arranjos e orquestrações para diversas formações 

instrumentais, de instrumento solo a orquestra sinfônica, incluindo os meios digitais. A 

solidez de seus conhecimentos possibilita reger pequenos grupos musicais e lecionar 

Composição e matérias teóricas como Harmonia, Contraponto, Forma, Fuga e 

Orquestração em conservatórios, cursos particulares e estabelecimentos de ensino 

superior de Música. 

 

PROVA PRÁTICA DE COMPOSIÇÃO: A prova consistirá no envio de:  

 

1) Partituras de duas composições autorais originais suas, em formato PDF (não podem 

ser arranjos de composições de terceiros); 

2) Link de vídeo das duas composições do item anterior (opcionais, mas desejáveis); 

3) Link de vídeo tocando qualquer música em qualquer instrumento, em conformidade 

com o que é estipulado no item 2 deste edital; 

4) Questionário disponível no anexo II preenchido. 

 

 

REGÊNCIA - O regente é o profissional com conhecimentos sólidos e atualizados a 

respeito da Regência, capaz de atuar na regência de coros, bandas, orquestras e conjuntos 

especializados. A solidez de seus conhecimentos possibilita compor arranjos e 

orquestrações para diversas formações instrumentais e lecionar Regência e matérias 

teóricas como Harmonia, Contraponto, Forma, Fuga e Orquestração em conservatórios, 

cursos particulares e estabelecimentos de ensino superior de Música. 

 

PROVA PRÁTICA DE REGÊNCIA: A prova consistirá no envio de: 

  

1) Link de vídeo novo ou antigo de concertos, apresentações, ensaios ou atividades 

semelhantes, em conformidade com o que é estipulado no item 2 deste edital que 

demonstre habilidade em seu instrumento ou voz e experiência mínima a atividade 

da Regência Coral ou Instrumental; 

2) Questionário disponível no anexo II preenchido. 

 

 

 



MÚSICA POPULAR 

Para o curso de Música Popular o candidato deverá indicar sua opção por 

Execução (com opção do instrumento ou voz) ou Composição e Arranjo. 

 

 

O Bacharelado em Música Popular foi criado em 2009 e visa promover a formação 

artística, com base humanista, além de fomentar a construção de conhecimentos, 

habilidades e competências para a autonomia e inserção plural na vida social e no mundo 

do trabalho. O Bacharel em Música Popular poderá desempenhar funções de compositor, 

instrumentista, cantor, arranjador, diretor musical, compositor de trilhas para espetáculos, 

audiovisuais, etc., notadamente em gêneros ligados ao universo da música popular e 

fronteiriços, bem como de avaliar criticamente obras ligadas a esses gêneros. Além disso, 

poderá produzir, dirigir e participar de apresentações e espetáculos artísticos. Também 

deverá estar habilitado a improvisar musicalmente em contextos de tradições ligadas à 

canção e à música instrumental tonal. Poderá atuar em pesquisa, musicologia ou crítica 

musical na área de música popular.  

 

PROVA PRÁTICA (violão/guitarra, baixo elétrico, percussão, bateria, piano / 

teclado, canto, trompete ou saxofone ou composição/arranjo) - A prova consistirá no 

envio de um link de vídeo em conformidade com o que é estipulado no item 2 deste edital, 

de acordo com os seguintes programas específicos para cada instrumento: 

 

1) Piano / Teclado  

 Escalas maiores de ré, lá, fá e si bemol 

 Escalas menores harmônicas de si, fá sustenido, ré e sol. 

 Executar apenas o acompanhamento harmônico de uma melodia do repertório de 

música popular (executada por outro instrumento, gravada ou cantada pelo 

próprio candidato); 

 Executar melodia e harmonia (simultaneamente) de uma obra pertencente ao 

repertório da música popular. 

 

2) Bateria  

 Rudimentos Single Stroke Roll e Dodle Stoke Roll na caixa ou pad, durante 30 

segundos, com acompanhamento de metrônomo; 

 Peça de caixa, na caixa ou no pad, com acompanhamento do metrônomo; 

 Execução do exercício, conforme Anexo II, com acompanhamento de 

metrônomo;  

 Uma peça com play along. 

 

3) Percussão Popular 



 Três ritmos do universo musical afro baiano; 

 Uma peça de livre escolha para caixa clara, na caixa ou no pad; 

 O aluno deverá enviar também um vídeo com uma performance, contendo três 

instrumentos, entre os quais: Pandeiro, Congas, Timbal, Atabaque, Surdos ou 

Repique. Observação, podendo estar acompanhado de outros músicos ou 

playback. 

 

4) Violão / Guitarra  

 Uma peça a escolher entre os estudos de leitura e peças solo, conforme o anexo II 

deste edital; 

 Uma improvisação sobre a cadência I-VIm- IIm7-V7, com duração entre 1 e 3 

minutos;  

 Uma peça de livre escolha. 

 

5) Baixo Elétrico  

 2 escalas em tonalidade maior e seus respectivos arpejos em duas oitavas e em 

posições diferentes; 

 3 escalas do modo menor em duas oitavas; 

 3 levadas em estilos distintos (samba, axé, maracatu e afins); 

 2 peças de livre escolha com acompanhamento em playback. 

 

6) Canto Popular   

 Duas canções de livre escolha acompanhada por instrumento harmônico ou 

playback. 

 

7) Saxofone 

 Escalas em Dó# maior e Mib menor natural, em duas oitavas.  

 Arpejos em Fá maior e Réb menor, em duas oitavas. 

 Escala cromática ascendente e descendente, em toda a extensão do instrumento. 

 Um Choro de livre escolha 

 Uma peça de livre escolha. 

 

8) Trompete  

 Duas escalas maiores e os seus respectivos arpejos; 

 Duas escalas menores harmônicas e os seus respectivos arpejos; 

 Uma peça de livre a escolher entre choro de duas ou três partes, um samba no 

estilo de Bossa Nova ou uma canção.  

 

 



9) Composição e Arranjo   

 Uma peça de livre escolha, de preferência em instrumento harmônico;  

 2 composições próprias que demonstrem aptidão composicional e familiaridade 

com o universo da música popular. É recomendável que o candidato envie as 

partituras destas composições, de acordo com o item 2 deste edital. 

 

  



ANEXO II –  

 

Somente para candidatos ao Curso de Música Popular 

 

 

Link para partituras de Bateria 

https://drive.google.com/file/d/1zq15hvu9esnhbjvFOx_dIab3v-

wIvQKD/view?usp=sharing 

 

 

Link para partituras de Violão 

https://drive.google.com/file/d/19UETXlFWPnuhZxraYa2J4cQvwk2iLoMB/view?usp=

sharing   



ANEXO III - Questionários 

Somente para candidatos ao curso de Composição e Regência 

 

Os candidatos ao Curso de Composição e Regência deverão responder o 

questionário da habilidade escolhida e enviar em formato PDF, junto com os demais 

materiais solicitados, conforme item 2 deste edital.   

 

QUESTIONÁRIO DE COMPOSIÇÃO 

1. Por que você decidiu se candidatar a uma vaga no curso de Composição, 

especificamente? 

2. Qual o seu objetivo com o curso? 

3. Como estudou música até hoje, especialmente instrumento/canto, harmonia, percepção 

e composição? 

4. Sobre as composições que está apresentando neste processo seletivo, que 

procedimentos técnicos você utilizou? 

5. Qual sua experiência com o repertório da música de concerto dos séculos XX e XXI? 

O que já ouviu deste repertório? Descreva suas impressões a respeito. 

6. Conhece a estrutura do curso, as disciplinas e os seus conteúdos? Que conteúdos das 

disciplinas atuais te animam mais? (ver conteúdos em https://dmusufba.com/conteudos-

programaticos/) 

7. Conhece as obras dos professores de Composição da Escola de Música? Quais as suas 

impressões a respeito? (ver professores em https://dmusufba.com/composicao-regencia-

professores/) 

 

QUESTIONÁRIO DE REGÊNCIA 

1. Por que você decidiu se candidatar a uma vaga no curso de Regência, especificamente? 

2. Qual o seu objetivo com o curso? 

3. Como estudou música até hoje, especialmente instrumento/canto, harmonia, percepção 

e regência? 

4. Sobre as obras que está apresentando no vídeo para este processo seletivo, você pode 

fazer uma breve exposição analítica? 

5. Qual sua experiência com direção de conjuntos musicais? Descreva suas atividades e 

no que uma graduação em Regência pode contribuir. 

6. Conhece a estrutura do curso, as disciplinas, os conteúdos? Que conteúdos das 

disciplinas atuais te animam mais? (ver conteúdos em https://dmusufba.com/conteudos-

programaticos/) 

7. Conhece a atuação profissional de outros regentes, e particularmente dos professores 

de regência da Escola de Música? Quais as suas impressões a respeito? (ver professores 

em https://dmusufba.com/composicao-regencia-professores/) 


