
Seleção para ingresso 
 

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS E HABILIDADE EM MÚSICA

 

1. Confira neste documento o endereço completo do local da Prova de Conhecimento e Habilidade em Música.
2. Procure informar-se antes sobre o itinerário para chegar a esse endereço com antecedência suficiente ao horário de abertura dos portões. 
3. A aplicação da prova seguirá o horário oficial de Brasília 
5. Programe-se para chegar com antecedência, pois em hipótese alguma será permitido o ingresso ao local de provas após o horário de fecha
6. Lembre de trazer um documento seu de identidade oficial, com foto e também uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta
7. A prova terá duração máxima de 2 horas, com tempo mínimo de permanência em sala de 1 hora (não sendo permitido levar o cad
8. Os(as) 7 (sete) candidatos(as) Indígenas que tiveram suas inscrições homologadas
convocados(as) para esta Prova de Conhecimento e Habilidade 
 

Data: 20/01/2019, domingo 
Horário de chegada: 12 horas (horário local). O portão será fechado às 13 horas, horário de início da prova
Local da Prova: UFSCar – Teatro Florestan Fernandes
Rodovia Washington Luis, km 235 
Monjolinho, São Carlos/SP 
CEP: 13565-905 

 

Universidade Federal de São Carlos – 
Pró-Reitoria de Graduação 

Coordenadoria de Ingresso na Graduação
 

Seleção para ingresso no Curso de Licenciatura em Música 

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS E HABILIDADE EM MÚSICA
 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 
 

reço completo do local da Prova de Conhecimento e Habilidade em Música. 
se antes sobre o itinerário para chegar a esse endereço com antecedência suficiente ao horário de abertura dos portões. 

aplicação da prova seguirá o horário oficial de Brasília – DF: portões abrem às 12 horas (hora local) e fecham às 13 horas (hora local). 
se para chegar com antecedência, pois em hipótese alguma será permitido o ingresso ao local de provas após o horário de fecha

6. Lembre de trazer um documento seu de identidade oficial, com foto e também uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta
7. A prova terá duração máxima de 2 horas, com tempo mínimo de permanência em sala de 1 hora (não sendo permitido levar o cad

Indígenas que tiveram suas inscrições homologadas, cujos nomes constam da relação de inscritos publicada pela UFSCar em 20/12/2018, 
para esta Prova de Conhecimento e Habilidade em Música e deverão comparecer juntamente com os demais candidatos inscritos, no horário e endereço detalhados a seguir.

 

O portão será fechado às 13 horas, horário de início da prova. 
Teatro Florestan Fernandes, área norte do campus. Ao lado da Biblioteca Comunitária 

São Carlos, 11 de janeiro de 2019.

 

Profa. Dra. Claudia Buttarello Gentile Moussa
Pró-Reitora de Graduação em exercício

 UFSCar 

Coordenadoria de Ingresso na Graduação 

no Curso de Licenciatura em Música - UFSCar 2019 

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS E HABILIDADE EM MÚSICA 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

se antes sobre o itinerário para chegar a esse endereço com antecedência suficiente ao horário de abertura dos portões.  
e fecham às 13 horas (hora local).  

se para chegar com antecedência, pois em hipótese alguma será permitido o ingresso ao local de provas após o horário de fechamento dos portões. 
6. Lembre de trazer um documento seu de identidade oficial, com foto e também uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta.  
7. A prova terá duração máxima de 2 horas, com tempo mínimo de permanência em sala de 1 hora (não sendo permitido levar o caderno de prova). 

relação de inscritos publicada pela UFSCar em 20/12/2018, estão igualmente 
em Música e deverão comparecer juntamente com os demais candidatos inscritos, no horário e endereço detalhados a seguir.

, área norte do campus. Ao lado da Biblioteca Comunitária - BCo 

11 de janeiro de 2019. 

o Gentile Moussa 
em exercício 

estão igualmente 
em Música e deverão comparecer juntamente com os demais candidatos inscritos, no horário e endereço detalhados a seguir. 


