
  

EDITAL nº 01/2022  

  

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DE PÓS-GRADUAÇÃO  

LATO SENSU PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM  

MUSICOTERAPIA  

A Faculdade Teológica Batista de Brasília – FTBB torna público o 

Processo Seletivo para o Curso Especialização em Musicoterapia Lato 

Sensu. As vagas oferecidas serão preenchidas mediante processo 

seletivo.  

1 - Da Inscrição no Processo Seletivo  

1.1. O candidato poderá inscrever-se até o dia 25 de março  2022, no site 

da FTBB (http://www.ftbb.edu.br/musicoterapia), ou na Secretaria da 

Faculdade, localizada no SGAN 611, Módulo “B”, Asa Norte, Brasília-DF. 

Não haverá cobrança de taxa de inscrição para o processo seletivo.  

1.2. Serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas para o ingresso no curso de 

pós-graduação em musicoterapia.  

1.3. Poderá concorrer às vagas referidas o candidato que tiver concluído 

graduação reconhecida pelo MEC. 2 - Do processo seletivo  

2.1. O processo seletivo será realizado por uma Comissão de Seleção e 

Avaliação, conduzida pela Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em 

Musicoterapia da FTBB, e constará de fases eliminatória e classificatória.  

3 - Execução instrumental  

3.1. Essa etapa é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado 

apto ou não apto. 

3.2 O candidato deverá executar uma peça de livre escolha, em 

instrumento musical de sua preferência.  

http://www.ftbb.edu.br/
http://www.ftbb.edu.br/


  

3.3 Alunos com diploma de nível superior em música estão isentos da 

etapa.  

4- Entrevista  

4.1. Essa etapa do processo seletivo tem caráter classificatório.  

4.2. Será dada uma nota de 0 a 10 para o candidato entrevistado nessa 

etapa.  

 4.3. Durante a entrevista, serão observados os seguintes aspectos:  

4.3.1.. motivação, disponibilidade, dedicação;  

4.3.2. comprometimento, contribuição;  

4.3.3. autonomia do candidato para desenvolver seus estudos;  

4.3.4. interesse pela profissão de musicoterapeuta;  

4.3.5. conhecimento sobre os conteúdos da área.  

5 – Das Datas  

5.1 O candidato realizará o agendamento do processo seletivo junto a 

coordenação do curso. 

5.2. O resultado final da seleção será divulgado no 28 março de 2022, a 

partir das 14hs, no site da FTBB http://www.ftbb.edu.br 

 6 - Da Matrícula:  

6.1. O período de Matrícula será nos dias 29 e 30 de março de 2022, das 
14hs às 20hs, no endereço da FTBB, sito SGAN 611, Modulo “B” – Asa 
 Norte  –  Brasília  DF,  ou  pelo  site 

http://www.ftbb.edu.br/musicoterapia.  
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7- Dos Documentos necessários para matrícula:  

7.1 Certidão de Registro Civil (nascimento, casamento, 

separação judicial ou divórcio).  

7.2 Comprovante de Residência.  

7.3 Foto 3x4 (recente).  

7.4 Cópia de Diploma de Ensino Superior reconhecido pelo 

MEC e do Histórico Escolar.  

8 - Do Investimento  

9.1. O valor da mensalidade do curso é de R$ 450,00 (quatrocentos e 
cinquenta reais).  

 9.1.1. Por se tratar da segunda turma, o valor promocional da 
mensalidade do curso, sofrerá um deságio, passando para o valor de R$ 
275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) mensais em 30 (trinta) parcelas. 

 9.1.2. No ato da matrícula, o aluno pagará uma taxa de R$ 200,00. 
Após a assinatura do contrato as mensalidades serão cobradas 
mensalmente.  

 9.1.3. O aluno terá a sua disposição o Núcleo de Prática Clínica 
no Centro de Referência, Pesquisa e Extensão em Musicoterapia da 
FTBB, no campus Asa Sul. 

9.2. Outras informações poderão ser obtidas na Central de Matrículas pelo 
telefone (61) 3272-1136 e site: http://www.ftbb.edu.br/musicoterapia. 

10 - Disposições Finais  

10.1. A Instituição somente se responsabiliza por fatores de ordem técnica 

que prejudiquem ou impossibilitem a transferência de dados por falhas de 

comunicação ou por congestionamento das linhas de comunicação 

verificados em suas redes e sistemas.  
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10. 2. É de responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do 

processo seletivo, devendo consultar no endereço eletrônico: 

http://www.ftbb.edu.br/musicoterapia.  

10.3. O candidato que, comprovadamente, apresentar documentos 

falsos, fornecer informações inverídicas, utilizar meios ilícitos ou 

descumprir com as normas desse edital, será eliminado e perderá o 

direito à vaga, a qualquer tempo, e estará sujeito às penalidades 

legais.  

10.4. Os casos omissos nesse edital serão avaliados pela Comissão 

de Seleção e Avaliação da FTBB.  

10.5. Fica eleito o foro de Brasília - DF para dirimir qualquer questão 

referente a este edital.  

Brasília, 17 de fevereiro de 2022.  

  

SARAH CRISTINA COSTA PEREIRA  

Coordenadora do Curso de Pós-graduação em Musicoterapia  

musicoterapia@ftbb.edu.br;  
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