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De conformidade com o Decreto Lei nº 85.862, de 31/08/81 e a Resolução 020/96 
que disciplina a Bolsa de Monitoria no âmbito da UFSM, encontram-se abertas no 
Departamento de Música as inscrições para preenchimento de vaga para aluno Monitor –1º 
e 2º semestres de 2023 – para as disciplinas a seguir relacionadas: 
 

DISCIPLINA VAGAS 
Teoria e Percepção Musical I, II, III e IV 
Carga horária 12 horas, pré-requisito: ter cursado as disciplinas, ter 
disponibilidade no horário das disciplinas em dias de prova, e obtido média 
igual ou superior a 7,00 nas disciplinas de Teoria e Percepção Musical III e 
IV. 
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 Somente poderão se inscrever alunos que já tenham concluído, ao menos, o 
primeiro semestre letivo na UFSM, mesmo que tenham realizado todas as TPs em outra 
Universidade.  
 As inscrições serão recebidas por e-mail no endereço tpufsm@gmail.com, no 
período de 15/03/2023 a19/03/2023. 

No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá apresentar comprovante de ter obtido 
média igual ou superior a 7,00 (sete) nas disciplinas de Teoria e Percepção Musical III e IV 
e comprovante de matrícula atualizado. Pode ser anexado um printscreen no e-mail da 
inscrição. 
 A seleção do bolsista para a vaga pretendida se dará através da quantidade de 
semestres de experiência como monitor da disciplina, e da média aritmética entre as médias 
finais obtidas nas disciplinas Teoria e Percepção Musical III e Teoria e Percepção Musical 
IV, classificado descendentemente: 
 
 Quantidade de semestres como monitor + Média aritmética TPs= x 
     2 
 

O resultado será enviado por e-mail aos candidatos até dia 20/03/2023. 
Da prorrogação do prazo de inscrições: Não havendo candidato inscrito no período, 

o prazo de inscrições permanecerá aberto por mais 5 (cinco) dias. 
Em caso de desistência do primeiro colocado, os demais colocados serão 

convocados por ordem de classificação e poderão assumir a monitoria em qualquer tempo 
dentro da vigência prevista nesse edital. Em caso de ausência de candidatos aprovados, um 
novo edital será aberto. 

Santa Maria, 14 de março de 2023. 
 
 

Profª Ana Lúcia de Marques e Louro Hettwer 
Vice-Chefe do Departamento de Música  

CAL- UFSM 
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