
PROGRAMA ESCOLA DE ARTE  

UFAM - FAARTES 
CURSOS LIVRES DE EXTENSÃO – 2020 

 

O Programa Escola de Arte, da Faculdade de Artes – UFAM, torna público a divulgação 

para a inscrição dos cursos livres de extensão para o primeiro semestre de 2020. As vagas 

disponíveis para cada modalidade serão ofertadas à comunidade interna e externa à 

Universidade Federal do Amazonas, disponibilizando um total de 437 vagas para o primeiro 

semestre de 2020 

O Programa Escola de Artes realizará as turmas no Campus Universitário-FAARTES 

(Segunda e terça) no turno vespertino. 

O link para a inscrição será ativado A PARTIR das 9h do dia 17 de fevereiro e será 

desativado às 18h do dia 18 de fevereiro.  

Link: https://forms.gle/U5Cvxkmikfpix8LZ9 
 

 

CRONOGRAMA CURSOS LIVRES DE EXTENSÃO: ARTES VISUAIS E MÚSICA 

Inscrição on line 17 a 18 de fevereiro 

Divulgação do resultado  A partir do dia 20 de fevereiro 

Início das aulas 02 e 03 de março 

Mostra semestral 15 e 16 de junho 
OBS: para os cursos livres de extensão não terá teste de aptidão, a seleção será conforme a ordem da inscrição. 

 

 

Informações: 

1. Apresentar no primeiro dia de aula um documento de identificação original, não será 

necessário tirar cópia. 

2. O participante que não comparecer no primeiro dia de aula, conforme o cronograma, 

automaticamente sua inscrição será cancelada e substituída pelo próximo do cadastro de reserva.  

3. Para os menores de idade (Artigo 5º do Código Civil de 2002, menor de 18 anos), deverão estar 

acompanhados de seu responsável e trazer a certidão de nascimento ou a identidade. 
4. Os participantes devem ter assiduidade, não faltar mais de três vezes. 

5. O Programa não oferece carteira estudantil junto ao SINETRAM, oferecemos cursos 

livres de extensão que não configuram matrícula institucionalizada. 
 

 

 

https://forms.gle/U5Cvxkmikfpix8LZ9


 

PROGRAMA ESCOLA DE ARTE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – SETOR NORTE – FAARTES 

 

SEGUNDA - Março a Junho de 2020 – 30h 

CURSOS LIVRES VAGAS Horário 

Violão I - A partir dos 16 anos  25 16h – 18h 

Piano I - A partir dos 16 anos 10 14h – 16h 

Piano I - A partir dos 16 anos 10 16h – 18h 

Flauta Doce  - A partir 08 anos 10 14h – 16h 

Flauta doce – a partir de 08 anos 10 16h - 18h 

Canto Coral - A partir de 18 anos 30 (mulheres) / 30 (homens) 14h – 17h 

Introdução à pintura – a partir de 15 anos 15 14h – 16h 

Introdução à pintura - a partir de 15 anos 15 16h – 18h 

Desenho da Figura Humana - - a partir de 15 
anos 

20 14h – 16h 

Introdução ao desenho – a partir de 08 anos 20 16h – 18h 

Xilogravura- a partir de 15 anos 08 14h – 17h 

TOTAL DE VAGAS 203 

 

TERÇA - Março a Junho de 2020 – 30h 

CURSOS LIVRES VAGAS Horário 

Piano I - A partir dos 16 anos 09 14h – 16h 

Violão I - A partir dos 15 anos  25 14h – 16h 

Violão I - A partir dos 15 anos (2 Turmas) 50 16h – 18h 

Flauta doce -  A partir de 08 anos 10 14h – 16h 

Flauta doce - A partir de 08 anos 10 16h-18h 

Canto Coral - A partir dos 18 anos 30 (mulheres) / 30 (homens) 14h – 17h 

Introdução à pintura - a partir de 15 anos 15 14h – 16h 

Introdução à pintura - a partir de 15 anos 15 16h – 18h 

Introdução ao desenho – a partir de 08 anos 20 14h – 16h 

Introdução ao desenho – a partir de 08 anos 20 16h – 18h 

TOTAL DE VAGAS 234 

 

 



 

RESUMO DOS CURSOS LIVRES 

Piano I O curso tem o objetivo de fazer a iniciação nas técnicas pianísticas, noções básicas 

de teoria musical, prática instrumental em grupo e individual. 

Violão I O curso tem o objetivo de fazer a iniciação nas técnicas violonísticas, noções básicas 

de teoria musical e prática instrumental em grupo e individual. 

Flauta doce I O curso tem o objetivo de fazer a iniciação na flauta doce, em grupo e individual, 

noções básicas de teoria musical e prática instrumental  

Canto Coral e Técnica Vocal Tem o objetivo de aplicar noções básicas de técnica vocal e prática coral em grupo e 

individual com repertório variado  

Introdução à pintura O curso tem o objetivo de apresentar práticas e técnicas da pintura, apresentando os 

meios alternativos e diferenciados de fazer arte. 

Introdução ao Desenho O curso tem o objetivo de iniciar nas técnicas de desenho básico, introduzindo 

noções de formas, estilos e traços. 

Desenho da Figura Humana O curso abordará noções para o desenho da figura humana, desenvolvendo e 

aprimorando técnicas específicas. 

Xilogravura O curso tem o objetivo de desenvolver técnicas e  práticas para o processo de criação 

artística em xilogravura 

 

 

 

Atenciosamente, 

Profa. Dra. Lucyanne Afonso 

Coordenação do Programa Escola de Artes- PROEARTES 

FAARTES - UFAM 

 


