
U
m

a 
pu

bl
ic

aç
ão

 d
a 

Pr
o-

R
ei

to
ria

 d
e 

G
ra

du
aç

ão
, 

A
ss

un
to

s 
C

om
un

itá
rio

s 
e 

E
st

ud
an

tis
 (

Pr
og

ra
d/

U
ni

r)

Corais de 
escola, empresas 
e instituições re-
ligiosas se reuni-

ram no dia 17 de 
dezembro último, 

compondo um 
grande coral para 

apresentação 
nas escadarias 

da Unir/Centro. 
As luzes de Natal 
abrilhantaram o 

evento

CULTURAL
Música tem inscrições abertas 
na segunda quinzena de janeiro

As inscrições para o curso de Iniciação Musical 
da Universidade Federal de Rondônia (Unir) serão ab-
ertas no próximo dia 17 de janeiro, com encerramento 
previsto para o dia 28 do mesmo mês. A informação é 
da coordenadora do Setor de Música da instituição de 
ensino superior, Silvia Regina, que durante entrevista 
à imprensa, destacou sobre a composição do curso.

De acordo com informações da coordenadora, 
os participantes, com idades entre 11 e 12 anos, terão 
contatos diversos no ambiente da música, tais como 
com a flauta doce, alfabetização musical, canto coral, 
dentre outros.  Ainda segundo Silvia Regina, o curso 
é aberto à toda comunidade e não há um critério de 
seleção. “Os primeiros que chegarem para as matrícu-
las serão os ocupantes das 40 vagas disponíveis. Tam-
bém vale lembrar que as inscrições se iniciam dia 17 
de janeiro mas, podem ser encerradas antes da data 
prevista, dia 28, caso as vagas sejam preenchidas”, es-
clarece Sílvia Regina.

O curso de música do Centro Cultural da Unir é 
dividido em duas turmas. Segundo Silvia, são 20 vagas 
para o turno da manhã e, outras 20 para a tarde. “Esse 
é um curso de iniciação musical e está subdividido em 

dois módulos, o I e o II. Muita gente já passou por aqui 
antes de ingressar noutras escolas”, argumenta a coor-
denadora do Centro Cultural.

A turma que freqüentou aulas no Curso duran-
te esse ano, 2004, participou das atividades festivas 
de fim de ano. Natali Máximo, Marcos Grutzmacher 
e Hugo França, entrevistado pela equipe de reporta-
gem, são exemplos disso.

“O setor de Música da Unir está aberto 
a toda a comunidade e, todos os anos, 
muitos adolescentes passam por aqui, 

acessando conhecimentos diversos. Aqui 
eles podem ter uma iniciação de consi-
derável teor. Cursos diversos são ofere-

cidos”

SILVIA REGINA,
coordenadora do Setor de Música da 

“Eu tenho um sonho e confio em sua re-
alização. Quero estudar música, me apro-
fundar de verdade e, quem sabe um dia, 
poder estar entre os grandes nomes. Acho 
que estou no camiho certo pois as coisas 
estão indo muito bem. O curso oferecido 
pela Unir é muito agradável”

NATALÍ MÁXIMO, 14 anos
do Curso de Música da Unir/Centro

LEGENDA

Você quer falar alguma 
coisa? Então, fale!!!

“A música é uma coisa boa. Por isso, 
estou fazendo esse curso. Talvez um dia 
eu possa pensar em estudar nessa área. 

Por enquanto, faço por prazer. É bom 
estar aqui e poder desfrutar de situações 

diversas com os meus colegas.”

HUGO FRANÇA, 11 anos
do Curso de Música da Unir/Centro

“Um dia eu comecei a estudar música, 
aqui na Unir, e isso me abriu portas. Estou 
fazendo música na Escola Jorge Andrade. 

Isso é apenas o começo e, sei que ainda 
vou fazer muita mais coisas do gênero. É 
essa uma arte que muito gratifica a pes-

soa”

MARCOS GRUTZMACHER, 16 anos
do Curso de Música da Unir/Centro

Música de Câmara na fachada do Palácio do Governo
Alice Balado, com violão clássico,  Natalí Máximo, flauta doce, 

dentre outros, compuseram o grupo de Música de Câmara coorde-
nado pelo professor Valdenor Matos em apresentação na noite de 
Natal, dia 25, em Porto Velho, em frente ao Palácio do Governo.

O repertório foi escolhido cuidadosamente para a solenidade 
de comemoração natalina e, de acordo com o público presente, os 
músicos estiveram em noite inspirada agradando  sensivelmente.

As atividades de final de ano do Centro Cultural da Unir 
constou ainda de uma apresentação dos principais corais de Porto 
Velho. Sob a coordenação de Silvia Regina, grupos representando 
empresas, igrejas e outros setores sociais compuseram um grande 
coral para a apresentação “Natal em Canto”. Denominada Cantata 
Natalina, o evento aconteceu na tarde do dia17 de desse mês nas 
escadarias da Unir/Centro, em Porto Velho.

Unir acaba com 
taxa de matrícula

Dutka nas prateleiras da arte. 
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