
Programa de Extensão da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG 
OFICINAS DE MÚSICA – Ficha de Matrícula 

         Estrutura de funcionamento das Oficinas no 1º. semestre de 2010 
 

. Início das aulas: 22 de fevereiro; Término: 25 de junho. Total: 16 aulas individuais e 32 coletivas. 
Avisos – Leia Atentamente: 

. No ato da matrícula, o aluno receberá uma cópia da Ficha de Matrícula. É imprescindível  
que o aluno guarde esta Ficha e os recibos mensais, pois servirá para conferência dos horários 
 matriculados, contatos com a secretaria e com os professores e datas de pagamento,evitando  
assim, possíveis atrasos e multas. Mesmo aos alunos veteranos, é necessário refazer a matrícula. 

. Para direito ao certificado de conclusão da Oficina: média mínima igual ou superior a 7,0 e freqüência mínima de 75% 
da carga horária do curso em que esteja matriculado da Oficina. 

. Atraso no pagamento: multa de 2% do valor da mensalidade e taxa adicional de R$ 1 por dia de atraso.  

. Mensalidade: R$ 120, totalizando, ao final do semestre, R$ 480 (pagamentos referentes a março, abril, maio e junho). 

. Quitando no 1º pagamento o valor referente ao semestre: R$ 30 de desconto (6,25%), totalizando $450.  

. No ato da matrícula: taxa de R$ 2,00 para a confecção da carteirinha das Oficinas de Música, que lhe trará o direito de 
utilizar as salas para o estudo de suas matérias teóricas e práticas. É importante observar que esta carteirinha é 
expressamente obrigatória para a entrada do aluno no prédio. Perda da carteirinha: deverá comunicar imediatamente 
à Secretaria das Oficinas de Música e pagar uma taxa de R$ 4,00 para a confecção de uma nova carteirinha.  

. O aluno inadimplente (quanto ao pagamento das mensalidades) perderá o direito de continuar assistindo às aulas.  

. Em caso de falta, o aluno deve avisar a secretaria ou o professor com, no mínimo, 3 horas de antecedência à aula, sob 
pena de perder o direito à reposição (salvo acidentes).  

. Em caso de desistência, o aluno deverá comunicar a Escola imediatamente, sob pena de cobrança do mês não avisado. 
 

 

Nome :________________________________________________________________________Idade:____________ 

Endereço:________________________________________________________Setor:__________________________ 

Cidade:______________________________CEP:___ ___________________  Identidade: _____________________ 

CPF:__________________________Telefone Residencial:____________________  Celular: ___________________ 

Recado:______________________e-mail: _____________________________________________________________  

Instrumento/Canto:__________________________________________________ Iniciante:        (sim)             (não) 

Instrumento/Canto - Dia:_________________________ Hora:_____________________  Sala:__________________ 

Nome do Profº. de Instr./Canto: ______________________________________Tel. do Profº.:_____________________ 

Teoria Musical - Dia:_______________________________Hora: ____________ Nível: _________Sala:__________ 

Percepção Musical - Dia:____________________________Hora: ____________ Nível: _________Sala:__________ 

História da Música - Dia:____________________________Hora: ____________ Nível: _________Sala:__________ 

Nome da Profº. de Percepção:______________________________________Tel. da Profº.:______________________ 

Nome do Profº. de Teoria e História:_________________________________Tel. do Profº.:______________________ 
 

Assinatura_______________________________________________________  Valor Total - R$_________________ 

 

Forma de Pagamento:  (    )    à vista  (    )  parcelado 
 

1ª PARCELA  -  R$                         DATA:       /          /              VISTO:                         
2ª PARCELA   - R$                         DATA:       /         /               VISTO: 
3ª PARCELA   - R$                         DATA:       /         /               VISTO:                                                                  
4ª PARCELA   - R$                         DATA:       /         /               VISTO:     
 
Oficinas de Música - Tel: (62) 3209 6224 / 3209 6399 - http://www.musica.ufg.br/oficinas/index.html 
e-mail: oficinasdemusica@yahoo.com.br 
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