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CORO CANTIFS
O Projeto CantIFS foi idealizado pelos
coordenadores da PROPEX Otacílio Cerqueira e
Profº Alvino Argôllo, juntamente com o Reitor
Ailton, a Pró-reitora Ruth Sales e a Profº Jânia Reis,
com o ﬁm de retomar as atividades do Coro do
Instituto Federal de Sergipe. Em seguida juntaramse a este projeto e para esse ﬁm, os professores,
preparadores vocais e regentes: Gisane Monteiro e
Zéq Oliver. Em reuniões, o Projeto CantIFS ganhou
nome e forma como um Coro Jovem englobando
alunos, professores e servidores do IFS e
comunidade externa, envolvendo-os em uma
atividade de interação. Em seu primeiro edital, o
projeto realizou 103 entrevistas ao total de mais de
120 inscritos, com resultados surpreendentes de
qualidade vocal e aﬁnação. Os testes aplicados
foram os de: percepção rítmica, melódica, aﬁnação
e classiﬁcação vocal conforme extensão e timbre
vocal. O Coro CantIFS tem desenvolvido suas
atividades de forma satisfatória, estando ainda o
projeto em fase inicial com possibilidades de maior
amadurecimento musical e vocal enquanto coro. A
motivação dos coristas que assumiram o
compromisso de estarem presentes a cada ensaio,
de aprenderem música e cantarem o repertório
proposto com uma nova visão da música, com
performance cênica, com preparação vocal e
musical, tem surpreendido. E desde outubro de
2013 este grupo vem se apresentando em eventos
do IFS - Campus Aracaju e demais Campus, assim
como, vem se destacando em Encontros de Corais
Municipais e Nacionais em Sergipe. Em 2014, o
CantIFS ganhou mais um novo professor regente, o
pianista Daniel Freire, que tem se somado para o
crescimento do projeto. Em 2015, o CantIFS passa
por uma reformação e o maestro Daniel Freire
assume a regência do coral.

INSCRIÇÕES

ABERTAS!

Cantar faz bem para o corpo, mente e alma. A música
acalma, estimula a memória e a concentração,
promove o autoconhecimento, melhora a
comunicação e o relacionamento interpessoal,
melhora a disposição, alivia dores, cria vínculos,
ajuda a melhorar a autoestima. Ao fazer parte do
coral CantIFS, além de todos esses benefícios
proporcionados pela música, será trabalhada a
respiração, a percepção, a correta colocação vocal, a
divisão de vozes, e ainda conhecerá novas pessoas,
novas músicas, além de divulgar e representar a
instituição - IFS em vários eventos culturais.
Nesta nova fase, o coral CantIFS estará sob a
regência do maestro Daniel Freire, músico efetivo do
IFS, que pretende fazer uma reformulação do coral e
do repertório, passando a ocorrer semanalmente
ensaios de naipes, homens e mulheres separados,
visando um melhor aprendizado de novos repertórios
e preparação vocal, além de um ensaio geral,
juntando todos os naipes. Além disso, já está sendo
providenciada a confecção do vestuário oﬁcial do
coral CantIFS para diversas ocasiões. Para o sucesso
do projeto, contamos com a participação de novos
coristas somando-se ao grupo, desejando uma maior
adesão de servidores e estudantes do IFS. O projeto
também está aberto para a participação da
comunidade externa, pessoas que gostariam de ter
um aprendizado e contato com a instituição IFS
através do Programa de Extensão, que visa atender a
sociedade, contribuindo para a cultura do estado,
b e m c o m o p a ra o b e m e s t a r d e t o d o s o s
participantes.
Venha fazer parte deste projeto!
Venha fazer parte do Coral do IFS - CantIFS!!!
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