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A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) divulgou o edital do Teste de
Habilidade EspecÃ-fica (THE), para seus cursos da Ã¡rea de Artes. Os candidatos disputarÃ£o
248 vagas e, deste total, 136 sÃ£o para o 1Â° semestre e 112 para o segundo. A seleÃ§Ã£o
Ã© feita com base no resultado do teste e na nota do Enem de 2010.
As vagas estÃ£o distribuÃ-das por vÃ¡rias especialidades, nas Ã¡reas de MÃºsica e Teatro. Os
interessados devem estar atentos ao calendÃ¡rio, visto que a inscriÃ§Ã£o terÃ¡ um prazo de
quatro dias: das 12 horas do prÃ³ximo dia 24 Ã s 12 horas do dia 28. AlÃ©m da aprovaÃ§Ã£o
no THE, o candidato deverÃ¡ declarar sua nota no Enem.
Para fazer a inscriÃ§Ã£o, Ã© preciso acessar o site da UniRio, preencher o formulÃ¡rio online e
imprimir um boleto bancÃ¡rio para pagar a taxa, que Ã© de R$35. Aqueles que nÃ£o tÃªm
acesso Ã internet poderÃ£o fazer o procedimento nos dias 26 e 27 de janeiro, no Centro de
Apoio "on line".
Candidatos que comprovarem serem membros de famÃ-lia de baixa renda e estiverem
registrados no Cadastro Ãšnico para Programas do Governo Federal (CadÃšnico) poderÃ£o
requerer isenÃ§Ã£o de pagamento da taxa nos dias 20 e 21 deste mÃªs, tambÃ©m no Centro
de Apoio "on line".
O THE serÃ¡ realizado de 14 a 25 de fevereiro. As provas variam conforme o curso escolhido.
Quem disputa uma das vagas no curso de InterpretaÃ§Ã£o ou no de Licenciatura em Teatro,
por exemplo, passarÃ¡ por uma aula prÃ¡tica, com exercÃ-cios de corpo, voz, improvisaÃ§Ã£o
e interpretaÃ§Ã£o, apresentaÃ§Ã£o de cena teatral e arguiÃ§Ã£o oral. JÃ¡ na Ã¡rea de
MÃºsica, serÃ£o aplicadas provas teÃ³ricas e prÃ¡ticas, conforme a habilitaÃ§Ã£o escolhida. O
resultado final estÃ¡ previsto para ser divulgado no dia 3 de marÃ§o.
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