
Você quer se 
formar em Música?

Faça um dos cursos de Graduação em Música 
oferecidos pela Escola de Música e Artes Cênicas  
da Universidade Federal de Goiás (EMAC/UFG)!



1) Quais são os Cursos Superiores de Música?

Bacharelado Licenciatura

MÚSICA

• Existem dois Cursos Superiores de Música: 

• Licenciatura em Música e Bacharelado em Música;



2) Qual a diferença entre Bacharelado e Licenciatura?

• BACHARELADO EM MÚSICA:

• O Curso de Música – Bacharelado é voltado para a área de realização musical – criação e
interpretação – em seus múltiplos aspectos. Tem como objetivo geral formar compositores,
regentes, cantores ou instrumentistas profissionais com amplo e aprofundado domínio dos
conhecimentos teóricos e práticos fundamentais a sua atuação como Bacharéis em Música,
capazes de atuarem profissionalmente com competência na produção de obras musicais, na
direção musical de grupos vocais e instrumentais variados e para atuarem como intérpretes -
solistas, cameristas e em diversos conjuntos musicais, como orquestras, corais, grupos de
câmara, big bands, etc.



2) Qual a diferença entre Bacharelado e Licenciatura?

• LICENCIATURA EM MÚSICA:

• O Curso de Música - Licenciatura destina-se à formação de cantores, instrumentistas ou
Educadores Musicais que atuarão como professores, com competência pedagógica e musical
para atuar em escolas de educação básica, escolas de ensino específico de música e outros
espaços. Busca-se um currículo que contemple uma formação didático-pedagógica geral e
específica em música, por meio de disciplinas ligadas à linguagem musical, práticas
interpretativas, musicologia, didática musical, iniciação à pesquisa e estágio supervisionado.



Bacharelado Licenciatura

• Ainda há escolhas a fazer!! Os dois cursos têm diversas Habilitações, que o 
candidato precisa também escolher no momento da inscrição: 

3) Então, para ingressar no curso de Música basta eu 
escolher entre os perfis de Bacharelado ou Licenciatura?

Canto

Composição
Instrumentos 

Musicais

Regência Canto

Instrumentos 
Musicais

Educação 
Musical



Bacharelado Licenciatura

• Ou seja - você pode cursar por exemplo:

• Música – Bacharelado em Regência;

• Música – Licenciatura em Canto;

• Música – Bacharelado em Instrumento Musical (escolher instrumento);

• Música – Licenciatura em Educacão Musical, etc.

3) Então, para ingressar no curso de Música basta eu 
escolher entre os perfis de Bacharelado ou Licenciatura?
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Instrumentos 

Musicais

Regência Canto
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Musical



4) Quais são os Instrumentos Musicais que eu posso 
cursar? Posso escolher mais de um?

• BACHARELADO EM MÚSICA:

• Aulas individuais de Piano, Violão,
Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo,
Flauta Transversal, Clarineta, Trompete,
Trombone ou Percussão.

• LICENCIATURA EM MÚSICA:

• Aulas individuais de Clarineta, Contrabaixo
Acústico, Flauta Transversal, Flauta Doce*,
Piano, Trombone, Trompete, Violão, Viola,
Violino, Violoncelo, Saxofone, Bateria*,
Guitarra Elétrica* ou Percussão.

* Instrumentos ofertados somente no turno 
PREDOMINANTEMENTE NOTURNO.

Porém, não é possível escolher vários. O curso todo é feito em somente um instrumento.



5) E se eu escolher Composição, Regência ou Educação 
Musical ? Não preciso tocar nenhum instrumento durante 
o curso?

• Sim, precisará. 

• Em Educação Musical você fará a escolha entre aulas coletivas de Violão e Flauta 
Doce, para cursar os 8 semestres do Curso. 

• Em Composição e Regência, você receberá aulas de Piano, além das aulas específicas 
do Curso. 



5) Quais outras informações sobre os cursos de
Música são importantes?

• Duração mínima:

• Licenciatura e Bacharelado: 4 anos (8 semestres);

• *Exceções: Bacharelado em Composição e Bacharelado em Regência: 5 anos (10 semestres);

• Turnos: 

• Bacharelado: INTEGRAL (Manhã/Tarde – 08h00 às 15h40);

• Licenciatura:  INTEGRAL (Manhã/Tarde – 08h00 às 15h40); 

e PREDOMINANTEMENTE NOTURNO (16h50 às 22h00);

• Local:

• Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC/UFG) – Campus Samambaia (Campus 2); 

• Maiores Informações:

• Programa Faz o quê? – Música! (TV UFG): https://www.youtube.com/watch?v=9lfIQiVnpLU

https://www.youtube.com/watch?v=9lfIQiVnpLU


6) Como eu posso ingressar nos Cursos de Graduação
em Música da EMAC/UFG?

• Atualmente, existem duas formas de ingressar nos Cursos Superiores de Música na UFG:

• Fazendo o ENEM e depois se inscrevendo no Vestibular da UFG para realização do VHCE:
A seleção de candidatos para os cursos de graduação de Música é feita a partir da Verificação de
Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE), que utiliza as notas obtidas pelos candidatos no
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e observa as demais condições e critérios fixados em um
edital específico. IMPORTANTE: os cursos de Música não utilizam o SiSU como forma de seleção para
ingresso de seus estudantes.

• Fazendo a inscrição no Edital de Preenchimento de Vagas Disponíveis para realização
do VHCE: Se você já é formado em algum Curso Superior (Portador de Diploma) ou está cursando
algum Curso de Graduação na UFG (Mudança de Curso) ou em outra Instituição de Ensino Superior
(transferência facultativa de outra Instituição de Ensino Superior – IES ), você pode ingressar nos
cursos de Música a partir da inscrição no Edital de Preenchimento de Vagas Disponíveis, lançado pelo
Centro de Seleção (CS/UFG) geralmente em outubro de cada ano, para realizar a Verificação de
Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE).



7) Quantas oportunidades eu tenho por ano para
ingressar nos cursos de Música da UFG?

• Duas! Observe:

• O Vestibular de Música (VHCE - Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos) é 
realizado semestralmente.

• Mas lembre-se que para fazer o vestibular de Música, você precisa ter feito o ENEM  em algum 
dos três últimos anos (o resultado do ENEM tem validade de três anos. Por exemplo: se você 
tiver feito o ENEM em 2014, ele valerá para os Vestibulares de 2015, 2016 e 2017 da UFG).

• Se você optar pelo Edital de Preenchimento de Vagas Disponíveis, há uma única oportunidade 
de inscrição durante o ano (geralmente em outubro). Não é necessário ter feito ENEM, mas é 
necessário fazer o VHCE.

• IMPORTANTE:

• No Vestibular com inscrições em janeiro (2015-1, 2016-1, 2017-1, etc.), as aulas iniciarão em março do
mesmo ano, no turno Integral;

• No Vestibular com inscrições em maio/junho (2015-2, 2016-2, 2017-2, etc.), as aulas iniciarão em
agosto do mesmo ano, no turno Predominantemente Noturno;



8) Como funciona o VHCE?

• A “Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE)” contém 4 provas e é
realizada no prédio da Escola de Música e Artes Cênicas durante dois dias seguidos, com o
objetivo de selecionar os candidatos que apresentem as seguintes capacidades:

• Capacidade de perceber, apreciar e analisar música;

• Capacidade de reconhecer, traduzir, interpretar e reproduzir a linguagem musical;

• Criatividade e habilidade técnica em um instrumento musical ou canto;

VHCE
Prova de Teoria
(Reconhecimento, 

compreensão e análise de 
trechos musicais)

Prova de Ditado 
Musical

Prova de Solfejo 
e Leitura Rítmica

Prova de Instrumento 
Musical ou Canto



9) Preciso fazer as 4 provas? Preciso saber ler partitura? Na 
prova de instrumento posso tocar qualquer repertório? 

• Sim; para qualquer curso de Música que o candidato se inscreva é preciso que ele compareça
às quatro provas, e, pelo menos, não tire ZERO em nenhuma delas.

• Para que o candidato demonstre as capacidades listadas na pergunta anterior, é necessário
que ele(a) já leia partitura previamente.

• Os repertórios para a prova de instrumento são pré-definidos e estão listados na seguinte
tabela:

• No seguinte link você encontrará informações detalhadas sobre estes repertórios e sobre cada
uma dessas provas. É essencial que você o acesse e leia-o cuidadosamente:

http://vestibular.ufg.br/2016/ps2016_1/sistema/anexos/ANEXO_V_PROGRAMA_PROVAS_VHCE_PS_20
16_1_UNIFICADO.pdf

http://vestibular.ufg.br/2016/ps2016_1/sistema/anexos/ANEXO_V_PROGRAMA_PROVAS_VHCE_PS_2016_1_UNIFICADO.pdf


10) Como eu posso me preparar para ingressar nos
cursos de Música da UFG?

• Para o VHCE, os candidatos devem estar preparados para realizar de forma
satisfatória as provas de teoria musical, leitura de solfejos e ritmos e ditado
musical. Como parte do VHCE, o candidato deverá realizar a prova o
domínio de instrumento e/ou canto, onde se espera fluência na leitura de
partitura e interpretação condizente com o programa apresentado.

• Sugerimos que o candidato se prepare em tempo hábil; busque preparar-se 
com antecedência, sob orientação adequada de professores de música, 
mesmo que já apresente uma formação no instrumento de sua escolha.



VESTIBULAR DE MÚSICA UFG 
2016-1

• SITE:
• http://vestibular.ufg.br/2016/ps2016_1/

• EDITAL:
• http://vestibular.ufg.br/2016/ps2016_1/sistema/editais/EDITAL_076_15_PS_2016_1_UNIFICADO.pdf

• PERÍODO PARA INSCRIÇÕES: 11 A 29 DE JANEIRO DE 2016.

• FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO:
• http://www.vestibular.ufg.br/formulario_cadastro/

• PROGRAMA DAS PROVAS:
• http://vestibular.ufg.br/2016/ps2016_1/sistema/anexos/ANEXO_V_PROGRAMA_PROVAS_VHCE_PS_2016_1_U

NIFICADO.pdf

http://vestibular.ufg.br/2016/ps2016_1/
http://vestibular.ufg.br/2016/ps2016_1/sistema/editais/EDITAL_076_15_PS_2016_1_UNIFICADO.pdf
http://www.vestibular.ufg.br/formulario_cadastro/
http://vestibular.ufg.br/2016/ps2016_1/sistema/anexos/ANEXO_V_PROGRAMA_PROVAS_VHCE_PS_2016_1_UNIFICADO.pdf

