
  
 

RESULTADO FINAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

SELEÇÃO DE ALUNOS MÚSICOS PARA O PROGRAMA NÃO PRESENCIAL DE 

BOLSISTAS DA ORQUESTRA EXPERIMENTAL DA PUCPR – TEMPORADA 2021 

 

A Diretoria de Cultura e Esporte da Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná - PUCPR, representada pelo Professor André Luiz Braga Turbay, torna 

público o resultado final da seleção interna de estudantes músicos para a Orquestra Experimental da 

PUCPR via Programa Institucional de Bolsas de Extensão, com vigência entre maio de 2021 e fevereiro 

de 2022.  

 

ALUNO SELECIONADO CURSO PERÍODO 

Alysson Felipe De Oliveira Bortoncello Licenciatura em Química 3º Período 

Anderson Gomes De Gois  Licenciatura em Música  5º Período 

Henrique Augusto Kischlat Produção Musical 1º Período 
 

Ighor David Gomes Tomaz Economia 3º Período 
 

Lionardi Rafael Vaz  Licenciatura em Música 5º Período 
 

Marcelo Samuel Muchon Postigo -  Licenciatura em Música  7º Período 
 

Philipe Mondadori Santos  Engenharia Civil   4º Período 

Sara Renata Gonçalves  Licenciatura em Música  1º Período 
 

Vinícius Posansky  
 

Direito 4º Período 

 

Enfatiza-se aos(às) alunos(as) selecionados(as) que, de acordo com os itens 6 e 9 do edital: 

• A primeira reunião remota acontecerá na tarde do dia 08/05/2021. O horário e a plataforma de 

vídeo conferência escolhida serão informados nos contatos indicados no formulário de inscrição. 

Nessa reunião, serão apresentados os professores e discutido o repertório, o cronograma e a 

estrutura técnica do projeto.  

• O acompanhamento e desenvolvimento do repertório se fundamentará em aulas remotas       

individuais com professores contratados especialmente para o projeto. Os dias e horários dessas 



  
 

aulas podem ser negociados livremente, mantendo-se a exigência de que sejam semanais e 

posteriores ao envio, pelo aluno, dos “vídeos semanais de progresso”. 

• Para fins de monitoramento e desenvolvimento estratégico, reuniões mensais aos sábados, a 

partir das 16h, serão feitas com todos os bolsistas. Um cronograma com as datas será 

apresentado na primeira reunião geral. 

• A participação nos encontros remotos com câmera desligada não será considerada, sendo o 

estudante considerado ausente para todos os efeitos. 

• As gravações deverão ser pré-agendadas de acordo com o cronograma desenvolvido durante o 

projeto. 

• Devido à grande quantidade de gravações a serem feitas, atrasos nas sessões de gravação 

presencial não serão tolerados. Recomenda-se chegar com pelo menos dez minutos de 

antecedência. A possibilidade de reagendamento (não justificado) ficará a critério da 

disponibilidade e agenda da equipe de gravação e da equipe de produção (editores). 

• Justificativas formalizadas aceitáveis serão consideradas em casos comprovados de: 

compromissos profissionais não negociáveis (aceitos nos casos de encontros remotos, mas não 

para as sessões de gravações), motivos de saúde e falecimento de familiar. 

• A frequência mensal nas aulas e reuniões será confirmada por meio de capturas de telas e 

gravação de vídeo dos encontros e será informada pelo responsável da Orquestra até o primeiro 

dia útil de cada mês, o prazo para justificativa de faltas será o último dia útil do mês em questão. 

• A impossibilidade, por força maior comprovada, de comparecer às gravações presenciais, deve 

ser imediatamente comunicada ao maestro da Orquestra Experimental e à Coordenação de 

Cultura da PUCR para as providências cabíveis.  

• As justificativas de faltas por motivos de saúde, compromissos profissionais inegociáveis ou 

falecimentos, só serão consideradas se documentadas na forma de declarações e atestados. 

Curitiba, 22 de abril de 2021. 

 
Professor André Turbay 

Diretor de Cultura e Esporte 

Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão 


