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DADOS IMPORTANTES: 
Coordenação da Academia de Música: 

Professora Adriana Oliveira  

E -mail: academiamusicaemac@gmail.com 

Whatsapp 8168 -2091 

Horário de atendimento da Academia de Música: 6ªs feiras de 14:00 às 16:00 horas.  

Horário da Coordenação da Academia de Música: de 14:00 às 16:00 horas 

Horário de Reuniões de professores: 13:00 ás 14:00 horas 

Assessoria Técnica: Sérgio Veiga 

Bolsistas: Lauriane Campos Barbosa e outros dois a serem definidos. 

 

Coordenadoras de Estágios da EMAC:  

 

Licenciatura em Educação Musical – Professora Adriana Oliveira 

Licenciatura em Instrumentos – Professora Denise Fellipe 

Bacharelado em Musicoterapia – Professora Sandra Rocha 

 Cursos Ofertados e Professores (as) da Academia de Música e de musicoterapia 2019.1 
 

Orquestra Prfº Dr. Carlos Costa e Profª Ms. Katarine Araújo 

Coro Infantil Profª Ms. Katarine Araújo e  

Coro Adulto Profª Ms. Katarine Araújo  

Musicalização Profª Drª Gilka Martins 

Flauta Doce  Profª Ms.Cristiane Carvalho  

Canto Profª Doutoranda Denise Fellipe  

Violino Prof. Dr. Anderson Rocha 

Bateria Prof. João Casimiro 

Violão  Profº Ms.Rodrigo Carvalho 

Leitura e desenvolvimento 
auditivo Avançado 

Profª Ms.Silvana Rodrigues 

Roda de terapia comunitária e 
de Musicoterapia Social 

Profº Drª.Sandra Rocha 
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REGIMENTO DA ACADEMIA DE MÚSICA da EMAC - UFG: 
 

1. A Academia de Música é um Projeto de Extensão, que oferece a modalidade de cursos 

de música e atendimentos de musicoterapia em atendimento coletivo, ofertado a 

comunidade interna e ou externa na EMAC.  

2. Por não ter cobrança de taxas de qualquer espécie, não existindo recursos financeiros 

destinados para a Academia de Música, caberá ao (a) aluno(a) da Academia, arcar com 

suas despesas pessoais de traslado, bem como as despesas de xerox de todo o material 

solicitado em cada disciplina de música e de estar de posse deste material nas aulas.  

3. As disciplinas de música da Academia serão lecionadas pelos (as) professores (as) da 

EMAC com a participação de estagiários (as) dos Cursos de Licenciatura e de 

Bacharelado.  

4. A(s) oficina(s) de Musicoterapia serão realizadas pelos(as) professores(as) 

musicoterapeuta(s) da EMAC e ou pelos estagiários (as) e ou por egressos (as) do curso. 

5. As disciplinas de instrumentos musicais serão sequenciadas e semestrais. A saber: 1, 2, 

3 e 4 e são pré-requisitos umas das outras, ou seja, só poderá cursar a disciplina 2, quem 

tiver sido aprovado (a) na disciplina 1 e assim sucessivamente com as demais disciplinas.  

6. Para os grupos Instrumentais (Coros e Orquestra) a matrícula será feita semestralmente 

conforme oferta disponíveis de vagas.  

7. Para as disciplinas de instrumentos e para a disciplina de Leitura e Desenvolvimento 

Auditivo avançado, a cada semestre, a se houver vagas, será feito um teste de nível para 

ingresso na turma, quando o (a) professor (a) achar necessário. 

8. Os cursos terão a duração de dois (2) anos para a integralização total. 

9. O (a) aluno (a) que não alcançar a média sete (7) na avaliação final, perderá o direito a 

cursar as disciplinas instrumentais da Academia de Música, tendo que aguardar nova 

abertura de turmas.  

10. A recuperação da nota inferior a nota sete (7), ficará a cargo do professor (a) da 

disciplina se assim ele (a) achar conveniente. 

11. As aulas serão em conjunto.  

12. Após este período de dois anos, o (a) aluno (a) da Academia deverá procurar outros 

cursos de música para prosseguir seus estudos.  

Sugestão: Oficina de Música – UFG – EMAC/ Praça Universitária ou as Instituições de 

Ensino de música que desejar. 

13. O certificado de Extensão da Academia do (a) aluno (a) concluinte na modalidade 

instrumental e nas modalidades de Orquestra e/ou Canto Coral, serão disponibilizados 

no recital final de cada semestre  

14. O (a) aluno (a) que frequentar os dois (2) anos de curso, receberá um certificado com a 

carga horária total do Projeto. 

15. No primeiro semestre do curso, não haverá a nota de Recital, mas poderá ocorrer 

apresentações internas nas disciplinas se o (a) professor (a) assim o desejar. 

16. Os certificados semestrais serão entregues pelo (a) professor (a) da disciplina ou pela 

coordenação da Academia de Música nos Recitais com exceção do 1º semestre, que será 

entregue no último dia de aula. 
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17. A participação no Ensaio geral e no Recital final dos semestres 2, 3 e 4 é obrigatória a 

todos (a) alunos (as) da Academia de Música e também a todos (as) os estagiários (as) 

do Curso de Licenciatura vinculados a Academia. 

18. Alunos (as) novatos (as) não contemplados, só poderão ingressar nos cursos da 

Academia quando novas turmas forem abertas, o que não garante as modalidades 

disponibilizadas neste regimento, pois as ofertas das disciplinas poderão mudar.  

19. As vagas NÃO preencham na primeira (1ª) chamada da matrícula, serão ocupadas pela 

ordem da lista de espera, mediante os mesmos critérios estipulados neste Regimento 

para alunos novatos.  

Ex: Alunos (as) iniciantes no ano de 2019 frequentarão as mesmas disciplinas até a 

integralização do curso, sem opção de mudanças nos semestres subsequentes.  

20. O (a) aluno (a) da Academia só poderá faltar as aulas se apresentar atestado médico. 

Uma falta realizada sem devida justificativa médica ou justificada e assinada pelo 

responsável legal, eliminará o (a) aluno (a) da Academia.   

21. A justificativa do responsável só poderá acontecer uma vez por semestre e a 

coordenação do curso e o professor da disciplina deverão ser avisados com 

antecedência (sempre que possível). 

22. O (a) aluno (a) matriculado (a) em instrumento terá OBRIGATORIAMENTE que 

frequentar também a Prática de Orquestra e ou os Coros nas modalidades ofertadas 

deste Regimento. 

23. Será criado um grupo de Whatsapp para as coordenações, professores e estagiários e 

outro para as coordenações e todos os alunos e pais atendidos na Academia. 

24. A Academia possui uma página no Facebook onde todas as informações ficarão 

disponíveis a todos os semestres. 

25. Também possuí um e-mail específico para as informações mais específicas dos cursos e 

para os alunos e responsáveis que frequentam a Academia, portanto, solicitações, 

sugestões, elogios e reclamações deverão ser feitas pelo e-mail específico e dentro do 

horário da Academia de Música. academiamusica@emac.com.br 

26. Uma vaga de cada disciplina aberta ficará destinada ao preenchimento interno da 

coordenação, disponibilizada para os servidores da EMAC – Só para eles próprios ou 

descendentes diretos mediante comprovação documental.  

Caso essa vaga não seja preenchida, voltará para o banco de vagas geral.  

Entre os servidores da UFG o procedimento será o mesmo: Por ordem de inscrição etc. 

na coordenação.  

27. Nos feriados nacionais e ou institucionais, as aulas não serão repostas, mas serão 

assinadas para os estagiários (Regimento de Estágio da UFG). 

28. O comprometimento com os cursos deverá ser sério, visto que os selecionados 

ocuparão vagas de outros (as) alunos (as) que poderiam estar estudando na Academia. 

29.  A segurança das crianças no prédio da EMAC, incluindo horário de entrada e de saída, 

fica na responsabilidade de seus responsáveis legais. Elas devem ser entregues na porta 

das salas e lá também buscadas. Não é permitido brincadeiras nas rampas e nem nos 

corredores da EMAC. 
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30. Os cumprimentos dos horários das aulas/oficinas deverão ser levados em consideração, 

pois atrasos devem ser ocasionais e não recorrentes. Após 20 minutos do início da aula, 

o (a) aluno (a) receberá falta. 

31. Qualquer reclamação, sugestão ou justificação deverão ser feitas ou no horário de 

atendimento da Coordenação da Academia e-mail da Academia. 

32. Perguntas pelos grupos de Whatsapp deverão ocorrer no horário comercial e somente 

para fins educativos.  

33. Qualquer caso omisso deverá ser resolvido pela coordenação. 

 

OFICINAS DE MUSICOTERAPIA: 

 

As oficinas de musicoterapia serão quinzenais e semestrais. 

1. As oficinas grupais de musicoterapia terão a duração de 1 semestre, não contendo 

avaliação por média, mas sendo priorizada a adesão e participação nas oficinas para 

obter o direito a participação e continuidade nas mesmas. Na descontinuidade da 

frequência nas oficinas (máximo 3 faltas), perderá o direito a cursar as oficinas de 

musicoterapia da Academia, tendo que aguardar nova vaga no semestre seguinte, 

concorrendo com alunos novatos. 

2. As oficinas de musicoterapia serão dadas em grupo, com raríssimas exceções em 

formato individual. Essas serão estipuladas nas ofertas de vagas. Os grupos de 

musicoterapia terão caráter aberto, qual seja, acolhendo a adesão de qualquer 

participante durante os dois primeiros meses do semestre.  

3. O público alvo inicial das oficinas de musicoterapia (ano de 2019) serão os familiares e 

ou tutores dos alunos matriculados e frequentantes nas disciplinas de música da 

Academia, prioritariamente aqueles que esperam a finalização das aulas dos seus 

tutelados. 

4. No final do semestre, serão fornecidos certificados de Extensão da Academia do(a) 

aluno(a) concluinte com a carga horária total de participação nas oficinas de 

musicoterapia do Projeto. 

5. Será solicitada a assinatura de Termos de Compromisso e Autorização de gravação em 

vídeo e uso de imagens, devido à realização de gravações dos encontros de 

Musicoterapia. 

 

INSCRIÇÃO: 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

AS VAGAS SERÃO DIVIDIDAS PARA A INSCRIÇÃO EM METADES IGUAIS PARA CADA TURNO DE 

INSCRIÇÃO, FAVORECENDO AOS QUE SÓ PODERÃO SE DESLOCAR EM UM TURNO PARA A MATRÍCULA.  

A LISTA DE ESPERA DE CADA TURNO COMPLETARÁ AS VAGAS NÃO PREENCHIDAS AO FINAL DO 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO. 
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VAGAS PARA SERVIDORES DA EMAC 

Data: 25 de março de 2019 

Horário: ABAIXO ESPECIFICADO. 

Local: Sala 112 da EMAC 

PRESENCIALMENTE com a coordenação. 

Deverão levar documentos pessoais e preencherem a ficha de inscrição. 

Deverão ainda passar por uma entrevista, após lerem as normatizações. 

Não haverá lista de espera, caso as vagas não sejam preenchidas, elas voltam para o banco de 

vagas gerais. 

Disciplina Data 25 de março matutino Horário de matrícula 

Musicalização  De 16:00 ás 19:00 

Canto e Violão  De 16:00 ás 19:00 

Violino   De 16:00 ás 19:00 

Roda de terapia comunitária 
e de Musicoterapia Social 
Leitura e desenvolvimento 
auditivo avançado 
Coral Infantil 
Coral Adulto 
Orquestra 

 De 16:00 ás 19:00 

 

ALUNOS ANTIGOS: 

 

Para alunos antigos que já estudam na Academia: 

Data: 26 março de 2019  

Local: Sala 112 da EMAC 

Horário: ABAIXO ESPECIFICADO. 

PRESENCIALMENTE com a coordenação. 

Deverão levar documentos pessoais e preencherem a ficha de inscrição. 

Deverão ainda passar por uma entrevista após lerem as normatizações. 

Não haverá lista de espera. As vagas não preenchidas voltarão para o banco de dados das vagas 

gerais. 
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MATUTINO 

Disciplina Data 26 de março - matutino Horário de matrícula 

Musicalização e Flauta  De 9:00 `as 10:00 horas 

Canto e Violão  De 10 às 11:00 às  horas 

Violino   De às 11:00 as 12:00 horas 

Roda de terapia comunitária 
e de Musicoterapia Social 
Leitura e desenvolvimento 
auditivo avançado 
Coral Infantil 
Coral Adulto 
Orquestra 

 Todos os horários de 9:00 às 
12:00 horas 

 

VESPERTINO 

Disciplina Data 27 de março vespertino Horário de matrícula 

Musicalização  De 14 `as 15 horas 

Canto e Violão  De 15 às 16 horas 

Violino   De 16 às 17 horas 

Roda de terapia comunitária 
e de Musicoterapia Social e 
Leitura e desenvolvimento 
auditivo avançado 
Coral Infantil 
Coral Adulto 
Orquestra 

 Todos os horários de 14 ás 17 
horas 

 

ALUNOS NOVATOS: 

Dias: 28 de março de 2019 

Horário: de 9:00 ás 12:00 e de 14:00 às 17:00  

Local: Sala 112 

PRESENCIALMENTE com a coordenação. 

Deverão levar documentos pessoais e preencherem a ficha de inscrição. 

Deverão ainda passar por uma entrevista após lerem as normatizações. 

Não haverá lista de espera. As vagas não preenchidas voltarão para o banco de dados das vagas 

gerais. 
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MATUTINO 

Disciplina Data 28 de março - matutino Horário de matrícula 

Musicalização   De 9:00 `as 10:00 horas 

Canto e Violão  De 10 às 11:00 às  horas 

Violino   De às 11:00 as 12:00 horas 

Roda de terapia comunitária 
e de Musicoterapia Social 
Leitura e desenvolvimento 
auditivo avançado 
Coral Infantil 
Coral Adulto 
Orquestra 

 Todos os horários de 9:00 às 
12:00 horas 

 

VESPERTINO 

Disciplina Data 28 de março vespertino Horário de matrícula 

Musicalização  De 14 `as 15 horas 

Canto e Violão  De 15 às 16 horas 

Violino   De 16 às 17 horas 

Roda de terapia comunitária 
e de Musicoterapia Social e 
Leitura e desenvolvimento 
auditivo avançado 
Coral Infantil 
Coral Adulto 
Orquestra 

 Todos os horários de 14 ás 17 
horas 

 

CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO 

1 - Pela ordem de inscrição PRESENCIAL, onde as vagas serão divididas em metades iguais para 

cada turno; 

2 - Pela entrevista com a coordenação; (alunos menores acompanhados de seus pais ou 

representante legal); 

3 - Pela adequação as idades solicitadas pelos cursos;  

4 - Pelo quadro de vagas disponibilizadas pela Academia; 

5 - Por possuir o instrumento a que pretende estudar ou por terem a possibilidade imediata de 

comprá-lo ou de adquiri-lo para o estudo; 

6 - Pela disponibilidade de estudo diário; 

7 - Pelo comprometimento com o desenvolvimento pedagógico e musical. 
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HORÁRIO DE MATRÍCULAS - Sala 112 

Disciplina Data 27 de março - matutino Horário de matrícula 

Musicalização  De 9:00 `as 10:00 horas 

Canto e Violão  De 10 às 11:00 às  horas 

Violino   De às 11:00 as 12:00 horas 

Roda de terapia comunitária 
e de Musicoterapia Social 
Leitura e desenvolvimento 
auditivo avançado 
Coral Infantil 
Coral Adulto 
Orquestra 

 Todos os horários de 9:00 às 
12:00 horas 

 

Disciplina Data 27 de março vespertino Horário de matrícula 

Musicalização  De 14 `as 15 horas 

Canto e Violão  De 15 às 16 horas 

Violino   De 16 às 17 horas 

Roda de terapia comunitária 
e de Musicoterapia Social e 
Leitura e desenvolvimento 
auditivo avançado 
Coral Infantil 
Coral Adulto 
Orquestra 

 Todos os horários de 14 ás 17 
horas 

 

INÍCIO DAS AULAS: 

 

A primeira aula ocorrerá com os professores (as), alunos (as), estagiários (as) na própria sala de 

aula. 

 

AVALIAÇÃO: 

 

As avalições na Academia, nas disciplinas de instrumentos, acontecerão de 5 diferentes 

maneiras: 

1ª avaliação - auto avaliação (realizada pelo próprio aluno); 

2 ª Avaliação - Avaliação dos seus pares (entre alunos); 

3ª Avaliação – realizada pelo professor da disciplina: semanalmente ou semestralmente 

conforme estipulado no programa da disciplina. 

4ª avaliação - Presença e/ou participação no Ensaio Geral e no Recital Final de cada semestre. 
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5ª avaliação - Realizada pelo professor (a) da disciplina ao final do semestre. Avaliação de todo 

processo de ensino-aprendizagem e somatório das avaliações anteriores. 

As avaliações 3 e 4 poderão ser realizadas todas as aulas se o professor (a) achar conveniente, 

ou apenas ao final do semestre conforme programa de curso. 

A avaliação 3, fica a critério do professor e obedecerá ao calendário da Academia de Música.  

O (a) aluno (a) faltoso (a) nas avaliações, deverá solicitar nova avaliação até uma semana da 

ocorrida, por escrito ao professor com a devida justificativa. Outra avaliação só ocorrerá caso o 

(a) professor (a) da disciplina aceite a justificativa.   

Obs: 

As disciplinas de Musicalização e de Leitura e Treinamento Auditivo Avançado terão critérios 

próprios de avaliação. 

ESTÁGIOS: 

 

A Academia de Música é campo de Estágio dos Cursos de Licenciatura em Música e do Curso de 

Bacharelado em Musicoterapia, dentro das dependências da UFG e segue as normatizações 

gerais da PROGRAD – Estágios. 

Os (as) estagiários (as) de Música e de Educação Musical/Instrumentos, terão que frequentar 

as disciplinas fazendo relatórios de observação/semi-regência e regência, e/ou realizando 

relato de experiência ao final do semestre e apresentando seu resultado didático no Seminário 

de Estágio que acontecerá de acordo com o calendário dos cursos.  

Os estagiários de Musicoterapia terão que frequentar as oficinas quinzenais, realizando as 

intervenções de musicoterapia seguidas de momento de avaliação pós-intervenção, a cada dia 

de atividade, e fazendo relatórios descritivos posterior as mesmas, que serão apresentados os 

resultados do processo realizado no Seminários de Estágio ao final do semestre. 

 

Notas dos estagiários: 

1 – Pelo preenchimento CORRETO da documentação e entrega da mesma no prazo de 1 semana 

do início das aulas; 

2 – Dada pelo professor (a) Supervisor (a) (Academia); 

3 –  Dada pelo professor (a) Orientador (a), (Da disciplina teórica de Estágio da EMAC).  

Este (a) professor (a) deve acompanhar o (a) estagiário (a) para avalia-lo (la) e sempre e estar 

presente nas regências e também nas oficinas de musicoterapia na Academia,  

4 – Dada pelo cumprimento dos relatórios e/ou apresentação de relatos de experiência, 

entregues ao final do semestre ao (a) professor (a) orientador (a) e apresentado no Seminário 

de Estágio; 
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5 – Dada pela apresentação, desenvoltura e relevância no Seminário de Estágio com 

apresentação de Power Point; 

6 –  Dada pela organização e participação no Recital de Estágio; 

7 – Conferida pela auto avaliação, com critérios estabelecidos pelo (a) professor (a) de Estágio 

e coordenadores de Estágios. 

8- Pela avaliação de seus pares com critérios definidos pelos professores (as) supervisores (as)/ 

ou orientadores (as). 

9 – Pelo cumprimento a normatização de Estágios da UFG abaixo especificado. 

Os (as) estagiários (as) somente têm direito as faltas normais estipuladas pelo PPC dos Cursos 

nas disciplinas teóricas dadas na EMAC - Licenciatura. 

*Importante ressaltar o que estipula a Resolução CEPEC nº 1557, que aprova o Regulamento 

Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) da Universidade Federal de Goiás, com relação à 

frequência no estágio: 

“Art. 87. Será obrigatória ao estudante a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

ga horária de cada componente curricular, nos cursos presenciais.  

§ 1º Nos componentes curriculares de estágio obrigatório, a frequência exigida será de 100% 

(cem por cento) e o coordenador de curso, orientador e/ou coordenador de estágio deverá 

oferecer formas de reposição para compensação das faltas justificadas, a fim de cumprimento 

de carga horária em sua totalidade” 

Os (as) estagiários (as) deverão comparecer às reuniões convocatórias da Academia de Música 

que contará também como horas de estágios. 

Os estagiários (as) NÃO poderão assumir sozinhos (as) as turmas. (Legislação de Estágios da 

UFG). 

As assinaturas semanais das frequências dos (das) estagiários (as), são de responsabilidade dos 

professores da Academia (Supervisor (a)). (Regimento de Estágios da UFG). 

Uma nota de estágio (a) é do professor (a) da Academia (supervisor (a)) e a outra do professor 

(a) de Estágio (Orientador (a)) seguindo o modelo de avaliação definida pela coordenadora de 

Estágios da EMAC.  
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QUADRO DE OFERTAS DA ACADEMIA: 

 

Disciplina Professor/ 
(a)  

Horário  Sala  Dias Idade 
dos 
alunos 

Total 
de 
vagas  

OBS: 

Orquestra 
Entrada por 
semestre 

Carlos 
Costa e 
Katarine 
Araújo 

15:00 às 
16:00 

26 6ªs 
feiras 

Á partir 
de 9 
anos 

30 
vagas 

Possuir 
o 
próprio 
instru-
mento 

Coro infantil 
Entrada por 
semestre 

Katarine  
Araújo e 
Denise 
Fellipe 

16: 00 às 
17:00 

Mini 
Auditório 

6ªs 
feiras 

6 a 9 
anos 

30 
vagas 

Alunos 
de 
musica-
lização 
e 
demais 
alunos 

Coro Adulto 
Entrada por 
semestre 

Katarine 
Araújo e 
Denise 
Fellipe 

17:00 às 
18:00 

Mini 
Auditório 

6ªs 
feiras 

Á partir 
de 14 
anos 

40 
vagas 

 

Musicalização Gilka 
Martins 

15:00 às 
15:45 

Sala 25 3ªs e 
6ªs 
feiras 

6 e 7 
anos 

20 
vagas 

 

Flauta Doce 
Turma A 
Turma B 
Turma C 

Cristiane 
Carvalho  

 
14:00 
14:40 
15:10 
 

232 6ªs 
feiras 

Vete-
ranos 

8 vagas Não 
haverá 
novas 
vagas 

Canto 
 Turma A -  4 
crianças.  
 
 
Turma B - 4 
adultos.  

Denise 
Fellipe  

 
14 às 15 
15 às 16 
 
 
16 :30 às 
17:30 
  

Sala 106 
 
 
 
 
Sala 106 

6ªs 
feiras 
 
 
 
6ªs 
feiras 

 
8 a 10 
10 a 12 
 
 
Qual-
quer 
idade 

4 vagas 
  
 
4 vagas 

Seleção 
pela 
profa. 
no dia 
da 
matrí-
cula 

Violino Anderson 
Rocha 

14:00 às 
15:00 

Sala 240 6ªs 
feiras 

6 a 11 
anos 

10 
vagas  

Iniciant
es 

Bateria João 
Casimiro 

10:00 ás 
12:30 

Sala 237 5ª 
feira  

 ----- ------ Não 
haverá 
novas 
vagas  

Violão  
Turma A 

Rodrigo 
Carvalho 

16:00 às 
17:00 

Sala 115 6ª 12 a 15 
anos 

20 Saiba 
ou não 
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saiba 
violão 

Violão  
Turma B 

Rodrigo 
Carvalho 

17:00 às 
18:00 

Sala 115 6ªs 
feiras 

16  p/ 
frente 

20 Saiba 
ou não 
saiba 
violão 

Leitura e 
desenvolvimen-
to auditivo 
Avançado  
Entrada por 
semestre 

Silvana 
Rodrigues 

16:00 às 
17:00  

 Sala 102 6ªs 
feiras 

 A 
partir 
de 14 
anos  

30 
vagas 

Alunos 
com 
conheci
-mento 
musical 
médio 

Roda de terapia 
comunitária e 
de 
Musicoterapia 
Social 
 

Sandra 
Rocha 

15:00 às 
17:00 

27 6ªas 
feiras 

-------- 40 
vagas 

Pais ou 
família-
res dos 
alunos 
da 
Acade-
mia 

 

TOTAL DE VAGAS OFERTADAS= 256 vagas  

 

OBSERVAÇÃO: Lembramos que a disciplina de Leitura e desenvolvimento auditivo avançado e 

para quem já possuí conhecimento musical e quer se especializar ainda mais para futuras 

entradas em Universidades ou cursos de Música. 

As disciplinas de instrumentos musicais serão ofertadas nos semestres seguintes, conforme 

disponibilidade de vagas  

1 - Os alunos de Musicalização vão continuar na Flauta e farão Obrigatoriamente o Coro 

infantil. 

RESPONSABILIDADE DO PROFESSOR DA ACADEMIA DE MÚSICA: 
Os (as) professores (as) supervisores devem estar presentes em todas as aulas da Academia 

porque as ministrarão e orientarão estagiários.  

Caso haja algum problema, a coordenação da Academia deve ser avisada e a aula deve ser 

reposta em comum acordo com os (as) alunos (as) e com o responsável legal dos (as) mesmos 

(as).  

O (a) professor (a) ficará responsável pelas chaves das salas de aulas, pegando-as na secretaria, 

bem como devolvendo-a e deixando a sala no estado que a encontrou. 

Será de responsabilidade do professor (a) a confecção do material pedagógico, montagem dos 

cadernos da Academia e escolha do repertório de cada semestre, podendo e devendo o (a) 

estagiário (a) participar deste processo. 
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Aconselha-se que uma peça desse repertório seja para mais de um instrumento. Ou seja, para 

pequenas formações camerísticas proporcionando maior interação e desenvolvimento musical 

entre os alunos (as) e maior aproximação entre os (as) professores (as).  

EX. Violino e piano, flauta e violão etc. que poderão acontecer no Ensaio de Recital final de cada 

semestre. 

O (a) professor (a) é responsável pelas assinaturas da frequência dos (das) estagiários (as), 

assinando como supervisor (a) e algumas vezes como supervisor (a) e orientador (a), quando 

esse for o caso - (professores também de Estágio) 

O (a) professor (a) fica responsável de entregar na coordenação as notas dos alunos e dos 

estagiários (as) de acordo com o calendário da Academia e de Estágios. 

O (a) professor (a) quando não puder estar presente nas reuniões de estruturação dos cursos 

da Academia deve enviar se possível o seu/sua estagiário (a) e recorrer aos grupos de WhatsApp 

ou para o e-mail da Academia para se informar das decisões colegiadas. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO: 

 

Nome completo do (a) aluno (a): ________________________________________________ 

Escolaridade: ___________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _______________________ Idade em 2019: ________________ 

Instrumento Pretendido___________________________________________________ 

Terá disponibilidade de estudo diário de pelo menos 20 a 30 minutos? (   )Sim  (   )Não 

2ª disciplina: Obrigatória - (  )Coral Infantil     (  )Coral Adulto     (  )Orquestra  

(  ) selecionado nº __________ Lista de Espera (  ) nº _____________ 

Turma ___________________ Professor (a) __________________________________ 

Nome do responsável legal 1: ______________________________________________ 

Tel:  Whatsapp ________________    e-mail________________________________ 

Profissão: ___________________________ 

Teria interesse de ser tendido pela Música Terapia enquanto aguarda o aluno (a) da 

Academia?  

(   )Sim. (   )Não. Se não, teria um parente do aluno que gostaria de ser atendido (a)?  

(   ) Sim (   ) Não.  Qual o parentesco? _______________________________  

Contato: ______________________________ 

Nome do responsável legal 2: ______________________________________________ 
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Tel:  Whatsapp ________________    e-mail________________________________ 

Profissão:____________________________ 

Teria interesse de ser tendido pela Música Terapia enquanto aguarda o (a) aluno (a) da 

Academia?  

(   ) Sim. (   ) Não. Se não, teria um parente do (a) aluno (a) que gostaria de ser atendido (a)?  

(   ) Sim. (   ) Não.  Qual o parentesco? _______________________________  

Contato:_______________________________ 

Teria interesse de participar do Canto Coral Adulto? ____________________________ 

Endereço Residencial do (a)  aluno (a): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Possui o instrumento a que se destina estudar 

(  ) Sim.           (  ) Não.     (   ) Consegue emprestado para estudar diariamente  

(  ) Possibilidade de adquirir?  (   ) Sim. (   ) Não. Se sim, enquanto tempo? ___________ 

Você teria disponibilidade para as sextas-feiras no período da tarde toda, para estar presente 

em futuras reuniões, ensaios, recitais e estudo do instrumento? (   ) Sim.      (    ) Não. 

Está ciente do funcionamento da Academia e de toda a normatização? Concorda com ela?  

 (  ) Sim .          (  ) Não.  

Assinatura do responsável legal _____________________________________________ 

 

CALENDÁRIO DA ACADEMIA DE MÚSICA: 
 

REUNIÕES DA EQUIPE: 

Aula dia 29 de março de 2019 Recebimento dos alunos, apresentação e diagnóstico feito pelos 

professores. 

Reunião inicial - Reunião Pedagógica: dia 05 de abril ás 13 horas no Mini Auditório.  

Pauta: Traçarmos o perfil dos cursos e a elaboração dos cadernos didáticos da Academia, bem 

como discussão dos programas das disciplinas ofertadas e análise do diagnóstico da turma e 

dos (das) alunos (as). 

Reunião do meio do semestre: dia 17 de maio às 13 horas no Mini- Auditório. 

Pauta: Avaliação do desenvolvimento do Projeto e elaborarmos conjuntamente o Seminário de 

Estágio.  
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Reunião final Sexta feira dia 05 de julho às 13 horas no Mini Auditório  

Pauta: Entrega das notas e avaliação do que precisa ser estruturado. 

Resultado do semestre:  

SEMINÁRIO DE ESTÁGIO: 

Seminário de Estágio: 05 de julho às 18:30 no Mini- Auditório. 

CALENDÁRIO DE AULAS: 

Março: 1ª aula dia 29 de março de 2019 –  

Abril: dias - 05, 12 e 26 – dia 19 é Paixão de Cristo - Feriado 

Maio: dias - 03, 10 e 17 e 31 – dia 24 é Padroeira de Goiânia Feriado 

Junho: dias - 07, 14 e 18 – dia 21 é recesso Acadêmico 

Julho: dias – 05 e 12 – dia 18 encerra o período letivo. 

Total de aulas = 13 aulas. 

Para os (as) estagiários (as), a carga horaria de 16 encontros terá que ser cumprida com a 

elaboração dos cadernos didáticos, preparação do Seminário de Estágio e frequência nas 

reuniões e nos eventos da Academia.  

Sejam bem-vindos!!!!!! 

Atenciosamente 

Coordenadora da Academia de Música: Profª Adriana Oliveira. 

 

 


