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PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA NO CMI – CURSO DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL – 2019  

ALUNOS NOVOS – MATRÍCULA DE 14 A 25 DE JANEIRO 
INÍCIO DAS AULAS – 11 DE MARÇO 

 
Leia atentamente as instruções, a efetivação da matrícula depende do correto procedimento em todos os 
detalhes abaixo discriminados. Estas instruções e informações são apenas para os alunos novos no Curso 
de Musicalização Infantil. 

1 – Imprima as folhas seguintes: a Ficha de Matrícula do Curso de Musicalização Infantil e preencha 
totalmente e à caneta, com letra legível, sem deixar campos em branco e sem rasuras. Date e assine. 
2 – Imprima e leia atentamente o Termo de Compromisso, date e assine. 
3 – Imprima e leia atentamente a Autorização do Uso de Imagem, date e assine. 
 
Os três documentos devem ser entregues devidamente preenchidos e assinados, juntamente com o 
comprovante de depósito da taxa de semestralidade. Este depósito deve ser feito na boca do caixa ou por 
transferência eletrônica. Atenção: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS REALIZADOS EM ENVELOPES NOS 
CAIXAS ELETRÔNICOS. Os documentos acima listados, assim como o comprovante de depósito ou 
transferência da taxa de semestralidade deverão ser entregues pessoalmente na secretaria de extensão 
entre os dias 14 e 25 de janeiro.  

NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS POR E-MAIL OU FORA DO PRAZO DE MATRÍCULA, MESMO QUE O 
DEPÓSITO TENHA SIDO FEITO DENTRO DO PRAZO. A MATRÍCULA NÃO SERÁ EFETIVADA CASO HAJA A 
FALTA DE QUALQUER UM DOS DOCUMENTOS. EM CASO DE NÃO REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DENTRO DO 
PRAZO, A CRIANÇA PERDERÁ DIREITO À VAGA. 

BANCO DO BRASIL   
AG: 2234-9  C/C:28826-8 
Fundação José Bonifácio 

CNPJ: 42.429.480-0001/50 
Valor: R$ 300,00 (trezentos reais) 

 

Ao preencher a ficha de inscrição, observe o horário determinado para as aulas da disciplina Vivência 
Musical no quadro de disciplinas e horários para a Musicalização Infantil. Neste quadro está discriminada 
apenas a disciplina obrigatória (Vivência Musical). O horário em que a criança vai cursar é fixo e não pode 
ser mudado. Mesmo que existam duas classes da mesma série, o horário é determinado pela Direção 
porque foi escolhido em função da classificação da criança no dia do processo seletivo, realizado em 11 de 
dezembro de 2018.  

Haverá reuniões de pais e responsáveis com a direção do curso nos dias 12 e 14 de fevereiro, em dois 
horários: 9:00 e 14:00. As reuniões começarão pontualmente e terão duração de 1:30h. É imprescindível 
a presença de um responsável pela criança em uma reunião em qualquer um desses dias e horários. O 
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objetivo dessas reuniões é apresentar toda a estrutura do Curso de Musicalização Infantil, os conteúdos 
programáticos das disciplinas e o calendário escolar do primeiro semestre de 2019.  

Também nessas reuniões será apresentada a disciplina Musicalização Violino, que é optativa e oferecida a 
todas as crianças matriculadas no Curso de Musicalização Infantil. Os horários dessa disciplina optativa 
serão divulgados nessas reuniões. Na organização das aulas do CMI, os horários da disciplina optativa serão 
seguidos ou antecedidos da disciplina obrigatória, ou seja, em duas horas seguidas a criança poderá fazer a 
disciplina obrigatória e a optativa.  

IMPORTANTE: Apenas os responsáveis que estiverem presentes em uma dessas reuniões dos dias 12 e 14 
de fevereiro poderão inscrever as crianças nesta disciplina optativa. Em caso de dúvidas, entre em contato 
com a secretaria por telefone (2222-1029) ou pessoalmente. 

Att 
Ronal Silveira 
Diretor Adjunto de Extensão da Escola de Música da UFRJ 
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FICHA DE MATRÍCULA 

CMI - CURSO DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 
   
Valor: ______________ 20........./............ 
   (Ano)  / (Sem.) 
 

ALUNO: 

PAI:  

MÃE:  

NASCIMENTO:  

NACIONALIDADE:  

NATURALIDADE:  

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  

CEP:  

CIDADE/ESTADO:  

TELEFONE FIXO 

TELEFONE CELULAR: 

E-MAIL: 
 
Obs.: No quadro abaixo, a coluna PROFESSOR será preenchida pela secretaria de extensão. 
 

 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA / PERÍODO DIA  HORA PROFESSOR 
 Vivencia Musical I    
 Vivencia Musical II    
 Vivencia Musical III    
 Vivencia Musical IV    

 

RJ, _____/_____/_____.     __________________________________ 
(Assinatura do Responsável) 
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TERMO DE COMPROMISSO PARA TODOS OS CURSOS DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFRJ 

 MUSICALIZAÇÃO INFANTIL - BÁSICO INFANTO-JUVENIL/BÁSICO ADULTO  -  INTERMEDIÁRIO 
Para a efetivação da matrícula, o aluno ou responsável declara estar ciente das seguintes condições: 

1 – Os Cursos de Extensão acima citados têm por obrigação oferecer a disciplina teórica prevista no Regimento 
datado de 5 de outubro de 2015. 
2 – As disciplinas optativas serão oferecidas levando-se em consideração dois aspectos: a) vagas disponíveis e b) 
ordem de colocação no concurso de ingresso. Assim como na disciplina obrigatória, A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 
DE QUALQUER DISCIPLINA OPTATIVA SE DARÁ APENAS NA SECRETARIA, sendo que o professor da disciplina 
OPTATIVA NÃO TEM AUTONOMIA para oferecer horários que não os acertados pela secretaria. O aluno que cursar 
uma ou mais disciplinas optativas não pagará nenhum valor extra além da semestralidade que lhe dá o direito a 
cursar a disciplina obrigatória. 
3 – O aluno deverá observar os seguintes procedimentos durante todo o curso e em todas as disciplinas: a) 
pontualidade (o tempo de tolerância será de até 10 minutos contados a partir do horário de início da aula - acima 
deste tempo de tolerância, o aluno será considerado faltoso e após a quarta falta não justificada o aluno será 
considerado reprovado por falta), b) estar de posse de todo o material necessário para as aulas em que estiver 
matriculado (o professor não será obrigado a dar a aula caso o aluno não esteja de posse de todo o material). 
4 – É obrigatória a presença em sala de aula de um responsável maior de idade durante as aulas individuais do 
aluno menor de idade. O PROFESSOR NÃO DARÁ A AULA SEM A PRESENÇA DE UM RESPONSÁVEL EM SALA. Em caso 
da não observância desta regra, o aluno perderá o direito à vaga e esta passará ao próximo aluno da lista. 
5 – Nas aulas coletivas dos cursos de Musicalização e Básico Infanto-Juvenil, o responsável pela criança ou jovem 
não deve se ausentar das dependências da Escola de Música. A NÃO OBSERVÂNCIA DESTA REGRA ACARRETARÁ NA 
PERDA DA VAGA PELO ALUNO. Da mesma forma, o responsável deverá estar a postos para receber o aluno ao 
término da aula.  Ao término da aula, os professores e funcionários da secretaria de extensão, bem como os 
funcionários da portaria ou segurança do prédio NÃO SÃO OS RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS, CABE AO 
RESPONSÁVEL LEGAL ESTAR PRESENTE AO TÉRMINO DA AULA PARA RECEBER O ALUNO (a não observância destas 
exigências por parte do responsável poderá resultar no desligamento do aluno no curso sem nenhum tipo de 
ressarcimento financeiro a qualquer pagamento efetuado). 
6 – O aluno deverá estar com a semestralidade em dia, respeitando os prazos de matrícula, rematrícula e 
trancamento de matrícula. A Secretaria de Extensão não está autorizada a trabalhar fora dos prazos previamente 
estabelecidos, SOB PENA DO ALUNO PERDER A VAGA QUANDO OS PRAZOS NÃO FOREM RESPEITADOS. 
7 – O aluno e/ou responsáveis deverão observar e cumprir o que reza o Artigo 50º do Regimento Único dos Cursos 
de Extensão, a saber: 
Art. 50º - O aluno será desligado do curso se cometer um ou mais dos desagravos abaixo: 
a) Desacatar, desrespeitosamente o professor ou monitor; 
b) Desacatar qualquer autoridade na Escola de Música; 
c) Perturbar o bom andamento da aula; 
d) Perturbar os colegas; 
e) Perturbar o ambiente acadêmico fora da sala de aula; 
f) Incorrer em qualquer erro considerado, pela Direção/Coordenação, grave e/ou ameaçador à Escola de Música 

da UFRJ e às pessoas que a frequentam, ficando vedado o seu trânsito pelas salas de aula, restringindo-se 
apenas aos setores públicos da Escola de Música. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Escola de Música da UFRJ reserva-se o direito de desligar o aluno cujo(s) responsável(is) 
incorra(m) em qualquer dos desagravos citados no presente Artigo sem nenhum tipo de ressarcimento financeiro a 
qualquer pagamento efetivado. 
                                      
 Rio de Janeiro,  
                                                            

_________________________________________________ 

Assinatura do aluno maior de idade ou do responsável legal pelo aluno menor de idade 
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AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM DE ALUNO MENOR DE IDADE 

 

Eu, ____________________________________________________________, ________________________, 

    (Nome)     (Nacionalidade)  

 __________________________________, Carteira de Identidade nº _______________________________, 

        (Estado Civil) 

inscrito(a) no CPF sob o nº _____________________________, residente e domiciliado na Rua 

_________________________________________________,___________________,__________________, 

                                                                                                                        (nº/Compl)                       (Bairro) 

CEP ______________, na cidade ______________________________, responsável pelo(a) aluno(a) 

____________________________________________________________________ do Curso/Turma, 

________________________________, autorizo que fotos e filmagens que incluam o(a) aluno(a) acima 

sejam feitas e utilizadas, SOMENTE: 

 

a) Pela equipe de Direção/Coordenação da Escola de Música/UFRJ; 

b) Para fins de divulgação do trabalho pedagógico/artístico da Extensão da Escola de Música/UFRJ 

(informativos, encartes, folders, jornais internos e/ou semelhantes); 

c) Para fins de divulgação do trabalho pedagógico/artístico da Extensão nos sítios eletrônicos da 

Escola de Música/UFRJ. 

 
Estou ciente de que as imagens serão usadas SOMENTE para fins pedagógicos/artísticos e JAMAIS para fins 

comerciais. 

Rio de Janeiro, ______ de ___________________de 2019 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 


