
       
 

 
 

 

 
 

Informativo quinzenal organizado pelo PET-Música 
Para publicar uma nota na Agenda, envie-a em no máximo 50 palavras para petmusicaunesp@gmail.com com o assunto "Agenda IA" 

    
  

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 

                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentação no FILE 
precisa de instrumentistas 

L A Heart Chamber Orchestra precisa de 
músicos para performance no evento 
Hipersônica-FILE (Festival Internacional 
de Linguagem Eletrônica) no dia 29 de 
julho às 20h, com ensaios nos dias 26 a 
28 no SESI Paulista. O grupo precisa dos 
seguintes instrumentistas: 

• uma trompa 
• um trombone 
• uma tuba 
• um clarinete 
• um fagote 

 
Tatiana Farias (11)6252-2132 
www.file.org.br 
www.heartchamberorchestra.org 

AGENDA IA                  

Realizado pelo PET-Música, o concurso 

tem prêmios em dinheiro para os três 

primeiros lugares  e conta com a 

presença de Flo Menezes, Achille 

Picchi e Arthur Rinaldi na banca 

examinadora. Inscrições podem ser 

feitas até o dia 17 de agosto de 2010 

na sala do PET (208B, segundo andar).  

Informações www.ia.unesp.br ou pelo 

e-mail petmusicaunesp@gmail.com 

 
Informativo rápido 

 
• As aulas no segundo 
semestre terão início no dia 
26 de julho 

 
• O trancamento das 
disciplinas anuais foi 
prorrogado até o dia 6 de 
agosto 

 
• Todos os livros da Biblioteca 
em atraso devido à greve 
foram renovados para 
entrega no dia 4 de agosto 

 

Da Capo agenda 
inscrições para o 
segundo semestre 

 
• As inscrições e provas serão 

realizadas nos dias 31 de 

julho, pela manhã e 2 de 

agosto à noite, na sala 55 

do Instituto de Artes. 

 

• Levar cópia simples do RG e 

do atestado de conclusão 

do Ensino Médio 

 

• Informações:  

  dacapo.iaunesp@gmail.com 

Encerrada a greve 
de funcionários do 
IA-UNESP 
Em assembléia realizada na terça-feira, 

13 de julho, os funcionários do Instituto 

de Artes votaram pela suspensão da 

greve que vinha acontecendo desde o 

começo de junho. Os funcionários agora 

aguardam as negociações a serem 

realizadas no segundo semestre pela 

Sintunesp e Fórum das Seis.  

A partir do dia 14 de julho as atividades 

no Instituto de Artes voltam ao normal. 

IIº Concurso Interno 
de Composição do 
IA-UNESP 

Projeto A corda toda tem vagas para bolsistas 
Criado pelo Prof. Dr. Luiz Amato e colaboradores, o projeto A corda toda  
oferecerá 100 vagas para crianças carentes, que terão aulas de violino, viola, 
violoncelo ou contrabaixo e musicalização. Existem três vagas com bolsa 
disponíveis para alunos do IA interessados em ministrar aulas de 
musicalização, que ocorrerão às sextas-feiras, pela manhã e à tarde. Os 
interessados podem ter disponibilidade em um ou nos dois períodos. 
 
Interessados devem enviar um breve currículo ao seguinte e-mail: 
 oliveiracamilas@yahoo.com.br 

Reclame já! Melhoras para o curso de música 
O DAMB (Diretório Acadêmico Manuel Bandeira) está recebendo até o dia 9 
de agosto e-mails de alunos que desejem fazer reclamações e sugestões 
referentes aos cursos de música do IA. Esses textos serão organizados em 
tópicos a serem discutidos na Assembléia de Estudantes de Música, que será 
marcada para agosto. 
 
Enviar suas considerações para o e-mail: rd.musica.ia@gmail.com 
 
 

4 a 18 de julho de 2010, no. 1. Contato: petmusicaunesp@gmail.com 


