CURSO DE BACHARELADO EM MUSICOTERAPIA
EDITAL N.º 003/2022
INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES PARA CRIAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA PARA ATENDIMENTOS DE
MUSICOTERAPIA NO CAEMT
A Coordenação Geral do Centro de Atendimentos e Estudos em
Musicoterapia Clotilde Leinig - CAEMT, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
TORNAR PÚBLICO:
1 – OFERTA:
Inscrições para formação de cadastro de reserva para atendimentos de
Musicoterapia, a serem conduzidos por estagiários/as do Curso de Bacharelado
em Musicoterapia, com orientação do corpo docente do mesmo colegiado. Os
atendimentos poderão acontecer uma ou duas vezes por semana, com duração
aproximada de 50 minutos cada.
O preenchimento do formulário não garantirá que a pessoa interessada seja
atendida de imediato.
2 - SELEÇÃO DE PARTICIPANTES:
As pessoas inscritas no cadastro de reserva serão contatadas caso haja vagas
remanescentes. A seleção de participantes ocorrerá por ordem de envio do

formulário

pelo

link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL5sEcXODLOKX11mM4VHvrk4Gu
6WDz4USVT2fpQTG3jMXsDw/viewform?usp=pp_url&entry.142138641=Hermes
&entry.1630134624=Herms&entry.1879532580=autoconhecimento&entry.109683
7080=segunda+das+8h+as+18h&entry.128542348=9999999999 . Será verificada
a compatibilidade de horários entre a pessoa que deseja ser atendida e o/a
estagiário/a que atenderá.
3- CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO: PERFIL DE PARTICIPANTES
Poderão se inscrever no cadastro de reserva pessoas da comunidade em geral.
Por questões éticas, fica definido que não poderão ser atendidos/as
namorado(a), cônjuge, companheiro(a), parente, consanguíneo ou afins, em linha
reta ou colateral, até o terceiro grau, de nenhuma das pessoas vinculadas ao
Curso do Bacharelado em Musicoterapia (sejam discentes ou docentes) da
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Campus de Curitiba II. Não é
necessário ter conhecimento musical nem possuir instrumentos musicais.
4- ENCAMINHAMENTOS PARA ATENDIMENTO:
A seleção de participantes, organização de horários, frequência de atendimentos e
contato com as pessoas inscritas será realizada pela equipe do Centro de
Atendimento e Estudos em Musicoterapia Clotilde Leinig - CAEMT
Os atendimentos acontecerão semanalmente, de segunda a sexta-feira no
período da manhã e/ou tarde, entre 8h e 18h.
Este edital entrará em vigor a partir desta data.

Curitiba, 13 de maio de 2022.

Hermes Soares dos Santos
Coordenador Geral do CAEMT

