
UNIVERSIDADE FEDE
Centro de Comunicação, Turismo e Artes

Cidade Universitária 
Tel.: (83) 3216 7143 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA 

O Projeto de Extensão Orquestra de Violões
através da Assessoria de Extensão em Música do Centro de Comunicação, Turismo e Artes, oferece
Violão Coletivo e Pandeiro Coletivo
objetivo de inscrever alunos para participarem d
 
1. Número de Vagas para novatos e veteranos (renovação) 
2. Período dos Cursos: agosto a dezembro
3. Turno: manhã ou tarde ou noite – conferir
4. Taxa única (novatos e renovação): 
Recolhimento da União (GRU). 
5. Inscrição / confirmação de participação no curso (local e período): 
julho, das 09 às 12 h, e 25 de julho de 14h às 17h 
comprovante de pagamento da GRU n
Violões da Paraíba). A referida ficha será 

 
5.1 As inscrições para alunos novatos serão por ordem de chegada. Cada pessoa só poderá 

realizar uma inscrição, não sendo permitida a reserva de vagas.
5.2 No ato da confirmação s

período 2019.1. 
 
Orientações de impressão da GRU  
 
 

O pagamento de taxa deverá ser efetuado mediante Guia de Recolhimento da União 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/
Gestora – UG: 153065, Gestão 15231
15264500000011015422; Competência: 
(25/07/2019); CPF do aluno/a ou responsável, nome do aluno/a 
valor principal e valor total). 
Em seguida, solicita-se: emitir GRU, conferir os dados, imprimir e efetuar pagamento 
alguma agência do Banco do Brasil. 

 
Outras informações: Entrar em contato com o Departamento de
de Orquestra de Violões da Paraíba 
assessoriadeextensao.ccta.ufpb@gmail.com

 

 
LUCENI CAETANO DA SILVA                                                              CARLA SANTOS
Assessora de Extensão                                                                              Coordenadora do Projeto

                                                 
1 Em caso de menor de 16 anos de idade, favor comparecer acompanhado com um responsável legal. 
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EDITAL n.10/2019 
 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA CURSOS DE VIOLÃO COLETIVO e PANDEIRO COLETIVO
 

Orquestra de Violões da Paraíba,vinculado ao Departamento de Educação 
através da Assessoria de Extensão em Música do Centro de Comunicação, Turismo e Artes, oferece

e Pandeiro Coletivo, e torna público o presente Edital para a comunidade em geral, com o 
rticiparem do referido Curso. 

1. Número de Vagas para novatos e veteranos (renovação) - conferir na planilha de turma 
dezembro/2019. 

conferir na planilha das turmas em anexo. 
4. Taxa única (novatos e renovação): R$ 60,00 (Sessenta reais) – Ver orientações para gerar a Guia de 

5. Inscrição / confirmação de participação no curso (local e período): Serão realizadas no
e 25 de julho de 14h às 17h mediante preenchimento e entrega da ficha de inscrição e 

comprovante de pagamento da GRU na Sala 104 do Bloco A, do CCTA/UFPB (Sala da Orquestra de 
será disponibilizada no local de inscrição1. 

As inscrições para alunos novatos serão por ordem de chegada. Cada pessoa só poderá 
realizar uma inscrição, não sendo permitida a reserva de vagas.

No ato da confirmação só poderão renovar os alunos que participa
 

 

O pagamento de taxa deverá ser efetuado mediante Guia de Recolhimento da União 
fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, utilizando-se os seguintes dad

15231, Código de Recolhimento: nº 28832-
Competência: 07/2019; Vencimento: data do pagamento até o último dia de inscrição 

; CPF do aluno/a ou responsável, nome do aluno/a (contribuinte) e o valor de R$ 6

se: emitir GRU, conferir os dados, imprimir e efetuar pagamento 

m contato com o Departamento de Educação Musical / Coordenação do Projet
da Paraíba - através do telefone 3216 7917

assessoriadeextensao.ccta.ufpb@gmail.com. 

João Pessoa, 

LUCENI CAETANO DA SILVA                                                              CARLA SANTOS
Assessora de Extensão                                                                              Coordenadora do Projeto

Em caso de menor de 16 anos de idade, favor comparecer acompanhado com um responsável legal. 

e PANDEIRO COLETIVO 

,vinculado ao Departamento de Educação Musical, 
através da Assessoria de Extensão em Música do Centro de Comunicação, Turismo e Artes, oferece o Curso de 

torna público o presente Edital para a comunidade em geral, com o 

conferir na planilha de turma nos anexos. 

Ver orientações para gerar a Guia de 

erão realizadas nos dias 23e 24 de 
mediante preenchimento e entrega da ficha de inscrição e 

do CCTA/UFPB (Sala da Orquestra de 

As inscrições para alunos novatos serão por ordem de chegada. Cada pessoa só poderá 
realizar uma inscrição, não sendo permitida a reserva de vagas. 

ó poderão renovar os alunos que participaram do Módulo I, no 

O pagamento de taxa deverá ser efetuado mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, encontrado no site 
se os seguintes dados: Unidade 

-2; Número de Referência: 
Vencimento: data do pagamento até o último dia de inscrição 

(contribuinte) e o valor de R$ 60,00 (nos itens 

se: emitir GRU, conferir os dados, imprimir e efetuar pagamento exclusivamenteem 

Educação Musical / Coordenação do Projeto 
3216 7917 / ou e-mail 

João Pessoa, 11 de julho de 2019. 

LUCENI CAETANO DA SILVA                                                              CARLA SANTOS 
Assessora de Extensão                                                                              Coordenadora do Projeto 

Em caso de menor de 16 anos de idade, favor comparecer acompanhado com um responsável legal.  


