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EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROJETO CANTAR 2022 – SEMESTRE LETIVO 2022.2 
 

É com imenso prazer que a Comissão Organizadora do Projeto Cantar divulga o edital para a seleção de 
participação no Projeto Cantar 2022: Homenageando os 80 anos de Milton Nascimento. O Projeto 
objetiva trabalhar o Canto a partir do repertório da música popular brasileira, sempre focando em um 
artista de renome nacional. Para esta edição, o homenageado é o cantor e compositor Milton Nascimento. 
Duas são as motivações que acionam o evento: a primeira, os 80 anos que o artista completará em 
outubro próximo. A segunda, é a turnê “A Última Sessão de Música”, que marca a sua despedida dos 
palcos. Pretendemos, assim, estudar e interpretar a obra desse importante artista da cena musical 
brasileira e internacional, percorrendo uma trajetória desde o final dos anos 1970 até o ano de 2013, 
marca dos seus 50 anos de carreira. 
 

Das disposições gerais 
 

1. Serão disponibilizadas 15 vagas, a serem distribuídas entre a comunidade, os discentes e servidores 

da UFBA ou de outras instituições de ensino. 

2. Não há necessidade de experiência prévia com a música ou o canto.  

Das inscrições 
 

1. As inscrições serão realizadas online através do preenchimento completo e envio do formulário 

de inscrição, disponível no link https://forms.gle/MNwNoStuSDaSiw1t6. 

2. O período de inscrições se inicia em 30/07/2022 e prossegue até o dia 07/08/2022, que será o 

término das inscrições. 

3. É vedada a inscrição daqueles que já participaram das edições anteriores do Projeto Cantar. 

4. As audições dos candidatos inscritos terão início no dia 09/08/2022. O horário e o local das 

audições serão previamente divulgados. Novas datas para as audições poderão ser divulgadas e 

disponibilizadas considerando o número de inscritos. 

Do formulário de inscrição 
 
O formulário de inscrição conterá as seguintes informações, podendo haver outras: 

1. Nome completo 

2. E-mail e telefone de contato 

3. Se discente ou servidor  

4. Sua experiência com a música: o que gosta de ouvir, cantar, compartilhar. Os artistas favoritos. 

 
 

https://forms.gle/MNwNoStuSDaSiw1t6
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Da seleção 
 

A seleção dos participantes da Edição 2022 do Projeto Cantar observará as seguintes etapas: 
1. Entrevista  

2. Teste prático de audição 

3. Teste prático de canto 

 

Da divulgação dos resultados 
 

1. Os resultados do processo seletivo serão divulgados nos canais oficiais do IHAC e da UFBA. 

2. Os aprovados serão convocados para uma primeira reunião com data e horário a serem divulgados 

nos canais do IHAC. 

Das Disposições Finais 

A partir da divulgação do resultado final, os(as) candidatos(as) selecionados(as) serão convidados a 

participar dos ensaios semanais para a preparação do Projeto Cantar 2022. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão organizadora do Projeto Cantar.  
 

 
 

Salvador, 28 de julho de 2022. 
 
 
 

Prof. Ângelo Tavares Castro 
Coordenador do Projeto Cantar 

 
 
 
 
 
 

 


