
 

 

 

EDITAL AUDIÇÕES 2020.1 

BOLSA MONITORIA 

 

 

Estão abertas as inscrições para o programa de Bolsa Monitoria Estudantil do curso 

de Formação em Teatro Musical Projeto Broadway 

 

SOBRE O CURSO 

O curso de Formação em Teatro Musical Projeto Broadway é pioneiro no sul do país. É 

voltado para jovens e adultos acima de 15 anos que desejam se aprimorar na arte de 

cantar, dançar e atuar através da linguagem do teatro musical. Nossa certificação está de 

acordo com as exigências do SATED-PR para a realização da banca de avaliação para o 

registro na DRT. 

O curso tem duração total de 2 anos, divididos em 4 semestres (Módulos 1, 2, 3 e 4) que 

contemplam aulas práticas e teóricas, além de diversas montagens de espetáculos 

acadêmicos e/ou profissionais. 

A carga horária do curso é de cerca de 12 horas semanais, contemplando aulas de: 

 

- Práticas teatrais (Introdução ao método Stanislawisky, exercícios cênicos, jogos teatrais); 

- Performance (Mostra interdisciplinar de construção da cena) 

- Técnica vocal específica para teatro musical (Belting) e desenvolvimento de repertório; 

- Dança (Jazz Musical, Sapateado); 

- História do Teatro Musical Contemporâneo e Análise de espetáculo; 

- Linguagem Musical (leitura e percepção musical). 

- Prática de montagem de espetáculo (Hora do Palco e Festival Projeto Broadway) 

 

A cada semestre oferecemos vagas para novos alunos. Para concorrer a uma vaga é 

necessário participar de nossas audições. 



 

 

 

SOBRE O PROGRAMA DE BOLSA MONITORIA ESTUDANTIL 

O programa de BOLSA MONITORIA ESTUDANTIL é uma 

estratégia institucional para auxiliar o futuro aluno PROJETO 

BROADWAY a concluir com êxito seus estudos na área do TEATRO 

MUSICAL. Os alunos selecionados realizam atividades acadêmicas 

(como auxílio ao professor, manutenção de acervo, apoio 

pedagógico, etc), aprendendo na prática com profissionais da área 

e como contrapartida, recebem porcentagem de desconto (bolsa) 

em relação ao valor das parcelas do curso. 

 

COMO FAÇO PARA PARTICIPAR? 

Os interessados em concorrer a uma vaga no programa de bolsas devem preencher o 

formulário específico disponível on-line no site www.projetobroadway.com.br e passar pelo 

processo de audições realizado pela escola PROJETO BROADWAY. 

 

AS VAGAS CONTEMPLAM QUAIS ÁREAS DE ATIVIDADE? 

Atividades ligadas à fotografia, mídias sociais, comunicação social, edição de partitura, 

confecção de figurinos e cenários, auxílio à professores (no curso de teatro musical para 

crianças e adolescentes), manutenção de acervo, captação e edição de áudio e vídeo, 

produção de eventos.  Buscamos preencher especialmente as seguintes vagas: 

 manutenção de acervo de figurinos / Corte e costura 

 auxiliar de professores nos cursos de Teatro Musical para Crianças e Adolescentes 

(necessário ter disponibilidade nos seguintes horários:  terças e quintas, das 17h15 às 18h15 e 

sábados, das 8h45 às 13h) 

 edição de material audiovisual (organização e catalogação de acervo online, edição 

de imagem, etc) 

 assessoria de imprensa (habilidades em gerenciamento e manutenção de redes 

sociais, redação, etc)  

 produção de espetáculos (cenografia, adereços, equipe de produção de palco, etc) 

http://www.projetobroadway.com.br/


 

 

 

 

*O aluno monitor deve ter disponibilidade de aproximadamente 5 

horas semanais para a realização de suas atividades. 

 

QUAIS SÃO OS DESCONTOS (BOLSAS) OFERECIDOS? 

Como contrapartida pela participação no programa de 

MONITORIA ESTUDANTIL, os alunos selecionados recebem uma 

bolsa de estudo, que consiste em descontos que podem ir de 20% 

a 50% do valor das parcelas do curso. 

 

COMO SÃO DISTRIBUIDAS AS COTAS DE DESCONTO ENTRE OS SELECIONADOS 

As bolsas serão distribuídas entre os selecionados mediante avaliação realizada pela 

diretoria da escola. Os critérios se baseiam na disponibilidade para realização das 

atividades solicitadas, no bom desempenho demonstrado durante as audições e no perfil 

socioeconômico do candidato.  

QUAL O PERÍODO DE DURAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDOS? 

A bolsa tem duração de 1 (um) semestre, podendo ser renovada mediante bom 

desempenho acadêmico e boa execução das atividades de monitoria, a partir da avaliação 

da coordenação do curso. 

 

UM ALUNO CONTEMPLADO PODE PERDER A BOLSA? 

Sim. O aluno (a) selecionado deverá apresentar frequência acima de 75% da carga horária 

do curso. O aluno terá seu desempenho avaliado periodicamente pela instituição a fim de 

assegurar sua manutenção no programa. Avaliações negativas (falta de assiduidade, não 

comprometimento, etc) podem acarretar desligamento do programa de MONITORIA a 

qualquer momento. 

 

 

 



 

 

 

QUAL O PERFIL DO ALUNO CONTEMPLADO?  

 Os alunos monitores são embaixadores do Projeto Broadway; representam nossa 

filosofia de ensino e estão sempre prontos para colaborar. 

 São inspiração para outros alunos e futuros alunos. 

 Têm postura ética e executam com carinho as tarefas para as quais foram 

designados; 

 É dedicado e comprometido com sua aprendizagem pessoal bem como com o bom 

andamento das atividades pedagógicas e artísticas propostas pela Escola Projeto 

Broadway; 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

O desconto (bolsa) se aplica a partir da 2ª parcela do valor semestral 

(ex.com desconto de 50%, o aluno pagará 1 parcela de R$590,00 mais 5 

parcelas de R$295,00)  

Em uma eventual rescisão contratual antes do término do semestre, o mês 

em que ocorre a rescisão deverá ser pago integralmente sem desconto. 

A partir de sua aprovação na audição, o aluno-monitor será informado 

sobre seu setor de atuação dentro da escola. Ele receberá instruções sobre 

suas atividades. Todas as atividades de monitoria são supervisionadas pela 

coordenação e pela direção da escola; 

A direção e coordenação da escola se comprometem em alocar o aluno 

monitor para atividades compatíveis com as habilidades mencionadas em 

sua ficha de inscrição, salvo necessidade temporária mediante combinado 

prévio. 

 

                                                                  PROJETO BROADWAY 

 

 


