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EDITAL N.º 009/2022-CVU 
  

Informa cronograma das provas de habilidade específica do Curso de 
Graduação em Música para o Vestibular PcD 2022. 

 

A professora Maria Raquel Marçal Natali, Coordenadora Geral da Comissão Central do Vestibular 
Unificado da Universidade Estadual de Maringá – CVU/UEM, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando o Edital n.º 002/2022-CVU, 

TORNA PÚBLICO, 

para a candidata Thaiza Alves Batista (inscrição n.º 10084-4), inscrita no Concurso Vestibular para Pessoas 
com Deficiência (PcD) 2022 para o Curso de Graduação em Música – Bacharelado em Composição, o 
cronograma para realização das provas de habilidade específica, conforme Anexo IV do Edital  
n.º 002/2022-CVU. 

Prova prática de instrumento/canto 
Envio do link do vídeo e das partituras para o email cvu-música@uem.br até 10 de março de 2022. 

Prova de percepção musical e conhecimentos gerais de música 
Data: ....... : 16 de março de 2022. 
Local: ...... : Dacese (Bloco 125) 
Horário: .. : das 8h50min às 12h 
 Essa prova é composta por 14 (quatorze) questões. A candidata terá 3 (três) horas para a resolução das 

questões de 1 a 12. Ao término dessa etapa, ela realizará a prova de solfejo (questões 13 e14). 
 É necessário apresentar documento de identificação original, com foto, e em bom estado de 

conservação, conforme especificado no Item 1.3 do Edital nº 002/2022-CVU. Não será aceita a 
apresentação de documento em meio eletrônico. 

Resultado 
O resultado será divulgado no dia 16 de março de 2022, a partir das 15h. 
Em caso de não habilitação a candidata poderá solicitar reanálise, até às 15h do dia 18 de março de 2022, 
desde que tenha participado das duas provas. 

As orientações para gravação e envio do vídeo, bem como os programas das provas estão no  

Anexo IV do Edital n.º 002/2022-CVU. 

 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Maringá, 03 de março de 2022. 

 

 

 

Professora Maria Raquel Marçal Natali 
Coordenadora Geral 


