
                                                                                                

ICESP DE BRASILIA 
Núcleo de Extensão – NEXT 

 
EDITAL N.º 002/2016 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS  AO CORAL DO ICESP 

 
A Faculdade ICESP de Brasília, por intermédio do Núcleo de Extensão - NEXT, torna público, pelo 
presente Edital, que estão abertas as inscrições aos candidatos interessados no Projeto de 
Extensão A Arte do Canto - Música, Voz, Corporeidade e Vivência.  O projeto visa criar um 
coral institucional, desenvolvendo  o conhecimento e a prática da Técnica Vocal, por meio de 
encontros que ocorrerão às quintas e sextas, de 18:00 às 19:20, na Unidade Águas Claras.  

1 - DAS INSCRIÇÕES 
1. 1 - As inscrições acontecerão no período de 07 a 20 de Março de 2016, no horário de 13 às 19 
horas, no NEXT, Unidade Águas Claras. 
1.  2 – A ficha de inscrição estará disponível na internet no seguinte endereço: 
endereço http://next7.hospedagemdesites.ws/home, devendo ser preenchida e entregue na 
secretaria do NEXT. 
1.  3 Não serão aceitas inscrições fora do período e horário indicados no item 1.1. 
1. 4 – Serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas a serem preenchidas por ordem de inscrição. 
2 – DOS REQUISITOS 
2.1 – Ter compromisso com a música; 
2.2 – Ser assíduo e pontual; 
2.3 – Ter disponibilidade de horário para os ensaios, que ocorrerão às quintas e sextas, de 18 às 
19h20, na Unidade Águas Claras. 
2.4 - Aceitar cantar em apresentações públicas. 
 
3 – DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS 
3. 1 - A seleção dos candidatos será por ordem de inscrição. Estarão classificados os vinte 
primeiros inscritos, no prazo determinado por este Edital.  
 
4. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
4. 1 - A relação contendo o nome dos candidatos selecionados e dos suplentes será divulgada no 
endereço http://next7.hospedagemdesites.ws/home, a partir do dia 25 de Março de 2016. 
4.  2 – Início das atividades: dia 25 de março de 2016. 
 
5. DO FINAL DO PROJETO 
5. 1 - Ao final do projeto, haverá certificação de 40 (quarenta) horas de participação em atividades 
de extensão (com validade para efeito de  atividades complementares). 

 
Brasília, 03 de março de 2016.   

 
 

Prof. Felipe Rodrigues Alves da Silva  
Coordenador do Projeto “A Arte do Canto”  

 
 

Profa. Dra. Tânia Maria de Freitas Rossi 
Coordenadora do Núcleo de Extensão 
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