
EXAME DE SUFICIÊNCIA – Disciplina GTE062 – Técnica Vocal II  

  

EDITAL Nº 004/2018 

  

O Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) torna público o 

presente Edital, de âmbito interno, para realização do Exame de Suficiência – GTE062 

Técnica Vocal II  

  

I – Conteúdo Programático:   

 

1. Corporeidade da voz - instrumentalização técnico-poética. 

Demonstração de domínio dos seguintes elementos constituintes da 

corporeidade da voz: 

 respiração 

 ressonadores 

 articuladores 

 registros  

 projeção e potência vocal 

 

2. Fala Poética - Encenação da voz falada 

Demonstração de domínio das seguintes habilidades no campo da fala poética: 

 Leitura e compreensão de um texto (estrutura e proposições) 

 Elaboração de partitura corpóreo-vocal.  

 

3. Práticas de canto. Demonstração das seguintes habilidades referentes ao canto: 

 

 Percepção musical: intensidade do som; altura, duração e timbre 

 Registros: agudos, médios e graves 

 Afinação  

 

 

  

II – Objetivo geral da prova: demonstração das habilidades listadas acima, no item I. 

 

III - Natureza da prova 

 

Prova oral com duração mínima de 45 e máxima de 90 minutos, durante os quais serão 

propostos exercícios em duas linhas: 

 

1. Leitura de texto selecionado pela banca e apresentado no momento da prova. 

Essa leitura será conduzida pela banca com vistas à avaliação das habilidades 

listadas acima, nos itens 1 e 2 do tópico I. Respeitada a duração máxima para 

este exercício, o candidato deverá repetir a leitura do mesmo texto quantas vezes 

a banca considerar necessário. 

Duração: mínima – 30 minutos; máxima – 45 minutos. 

2. Técnicas e habilidades de canto popular – o candidato deverá preparar uma 

apresentação musical que demonstre as habilidades listadas no item 3 do tópico 

I. Respeitada a duração máxima para este exercício, a mesma canção (ou outro 



tipo de produção vocal) poderá ser repetida quantas vezes a banca considerar 

necessário. 

Duração: mínima – 5 minutos; máxima – 15 minutos 

3. Arguição – a banca conversará com o candidato buscando colher elementos para 

a avaliação do trabalho criativo em voz realizado ao longo de sua trajetória no 

curso. Duração: mínima – 10 minutos; máxima: 30 minutos. 

 

 

IV – Data da prova: Dia: 10 de agosto de 2018.  

Local: Bloco 3M, sala 01.  

Horário: 17 horas.  

  

V – Banca Examinadora: 

Profª. Drª. Dirce Helena Benevides de Carvalho 

Profª. Drª. Rosimeire Gonçalves dos Santos 

 

 

 V – Data de divulgação do resultado: 13 de agosto de 2018 
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