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EDITAL DPPA N.º 001/2018 
SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS PARA A ESCOLA LIVRE DE MÚSICA 

 
A Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, doravante denominada FCCDA, através de sua Superintendente, no 
uso das atribuições que lhe confere o inciso V e XIII do artigo 19 da Lei n.º 2.311/1985 -Estatuto da entidade, TORNA 
PÚBLICO A ABERTURA DE INSCRIÇÕES DE NOVOS ALUNOS PARA CADASTRO DE RESERVA NA ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, 
de acordo com as normas abaixo definidas: 
 

CRONOGRAMA 

DATA DESCRIÇÃO 

01 a 15/02/2018 Período de inscrição 

19/02/2018 a 02/03/2018 Audição de seleção dos novos alunos 

26/02/2018 Divulgação dos candidatos selecionados para as vagas disponíveis 

26 a 02/03/2018 Prazo para matrícula 

05/03/2018 Início das aulas 

 
1. OBJETO 
1.1. A Escola Livre de Música de Itabira oferece curso para os seguintes instrumentos (as seguintes modalidades): 
a) Modalidade Idade mínima, de 7 a 12 anos: Musicalização infantil  
b) Modalidade com Idade acima de 10 anos: Contrabaixo acústico, Violino e viola erudita, Violoncelo, Violão popular, 
Canto. 
 
2. PÚBLICO-ALVO 
2.1. As vagas ofertadas pelo presente processo seletivo serão ocupadas, preferencialmente, por moradores de 
Itabira/MG. 
2.1.1. Preferencial, não significa exclusivo, desta forma as vagas estão abertas a TODA comunidade. 
2.1.2. As vagas que não forem preenchidas poderão ser ocupadas por candidatos de outros municípios. 

 
3. DO CADASTRO RESERVA, DOS CURSOS E DOS VALORES 
3.1. O Cadastro Reserva será composto pelos candidatos aprovados e não classificados no limite de vagas ofertadas por 
curso, na estrita ordem de classificação.  
3.1.1. Caso surjam novas vagas, serão chamados os candidatos do Cadastro Reserva na ordem de classificação, por meio 
do número de telefone fixo ou e-mail, fornecido pelo candidato no ato da inscrição. 
 
3.2. O Cadastro Reserva terá vigência, improrrogável, até 10 de agosto de 2018.  
3.2.1. O aluno efetivo da Escola Livre de Música de Itabira (ELMI), poderá se inscrever em novo processo seletivo, caso 
queira migrar para outro curso oferecido pela Escola. Caso seja aprovado sua matrícula anterior será cancelada. 
 
3.3. DOS CURSOS 
3.3.1 Os alunos selecionados para os instrumentos de corda cursarão as seguintes disciplinas, obrigatoriamente: 
a) Instrumento 
b) Teoria e Percepção  
c) Prática em Conjunto. Os alunos selecionados serão direcionados pelo professor para a prática em conjunto mais 
adequada, podendo acontecer a prática na orquestra de Câmera da FCCDA. 
 
3.3.2. Os alunos selecionados para o curso de canto cursarão as seguintes disciplinas, obrigatoriamente: 
a) Técnica vocal, 
b) Teoria e Percepção  
c) Prática em Conjunto (repertório junto ao Coral) 
 
3.3.3. Os alunos selecionados para musicalização infantil, não participarão das aulas práticas em conjunto e Teoria e 
Percepção. 
 
3.3.4. O curso compreende a realização de 01 (uma) hora de aula prática e 01h30min (uma hora e trinta minutos) de aula 
teórica/Percepção Musical e Prática de Conjunto, as quais poderão não coincidir no mesmo dia da semana, por serem 
professores distintos. 
3.6.1. As aulas poderão ser individualizadas ou em grupos conforme avaliação do professor responsável.  
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3.3.5. As aulas terão como referência o calendário letivo municipal, especialmente quanto aos principais recessos, 
feriados municipais e nacionais, datas comemorativas e férias, porém, o Calendário da Escola Livre de Música poderá 
sofrer alterações, segundo as demandas do Projeto Pedagógico. 
 
3.4. Para mudança de nível dentro do plano de ensino, tanto na parte prática como na teórica, o ALUNO deverá obter 
frequência e aproveitamento mínimos conforme estabelecidos no Projeto Pedagógico da Escola. 
 
3.5. Se o ALUNO não obtiver o aproveitamento mínimo no período, tanto nas aulas práticas como nas teóricas, será 
reprovado, devendo se rematricular para repetição do conteúdo no próximo semestre, condicionado à existência de vaga.  
3.5.1. No caso de reprovação somente por insuficiência de frequência, não haverá possibilidade de rematrícula para 
repetição do conteúdo. 
3.5.2. Não será concedida rematrícula para o período seguinte, caso o ALUNO encontre-se em situação de inadimplência 
relativa ao(s) período(s) anterior(es), sem prejuízo de demais medidas legais cabíveis quanto ao débito.  
 
3.6. DOS VALORES  
3.6.1. O valor total do curso corresponde a R$ 22,00 (vinte e dois reais) referente a matrícula e de R$ 80,00 (oitenta reais) 
referente as mensalidades. 
 
3.6.2. A primeira mensalidade deverá ser paga juntamente com a matrícula/rematrícula, no prazo de 05 (cinco) dias após 
a assinatura do contrato. 
 
3.6.3. Os pagamentos das demais mensalidades serão realizados por meio de boleto bancário expedido pelo Setor de 
Tesouraria da FUNDAÇÃO, com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês. 
 
3.6.4. A taxa de matrícula/rematrícula e as mensalidades não serão devolvidas em caso de desistência do curso. 
 
3.6.5. O valor do curso não inclui aulas ou serviços extras, os quais, sendo necessários, deverão ser custeados 
separadamente pelo ALUNO. 
 
3.6.6. Fica estabelecido que o valor dos serviços será devido pela disponibilidade das aulas e professor para ministrá-las, 
o que obrigará o ALUNO ao pagamento, independentemente de sua frequência às mesmas. 
 
3.6.7. A matrícula ou rematrícula serão efetivadas apenas se cumpridas pelo aluno e pelo responsável as exigências da 
Escola Livre de Música, tanto as de caráter financeiro (pagamento da matrícula), quanto as de caráter documental 
(incluindo Certidão Negativa de Débitos com a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade). 
 
4. PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES  
4.1. As inscrições poderão ser realizadas, no período de 01 a 15 de fevereiro de 2018, de segunda a sexta-feira no horário 
de 9h às 17h, na Casa do Brás, localizadas à Rua Guarda Mor Custódio, n.º 156, Centro, Itabira/MG.  
 
4.2. As inscrições para as vagas previstas no item 1.3 do presente EDITAL dar-se-ão mediante o preenchimento da ficha 
de inscrição (ANEXO I). 
 
Observação: A inscrição do candidato menor de idade deverá ser realizada por um dos pais, pelo representante legal, 
desde que, comprovadamente, maior de idade e capaz. 
 
5. DA AUDIÇÃO:  
5.1. As audições serão realizadas no período de 19 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2018, na Casa do Brás, localizadas à 
Rua Guarda Mor Custódio, n.º 156, Centro, Itabira/MG, pelos professores da Escola Livre de Música de Itabira – ELMI.  A 
secretaria da Escola de Livre de Música – ELMI realizará o agendamento no ato da inscrição do(a) candidato(a) informando 
a data e o horário da audição.  
 
5.2. A audição será realizada de acordo com os critérios de avaliação, tais como Habilidades de Percepção Rítmica e 
Melódica, memória auditiva, entre outros a serem informados pelos professores. Todos os inscritos serão avaliados pelos 
mesmos critérios.  
 
6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
6.1. A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 26 de fevereiro de 2018, no site da FCCDA 
(www.fccda.com.br) e no quadro de aviso da ELMI.  

http://www.fccda.com.br/
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6.2. O candidato aprovado será convocado de acordo com a ordem de classificação, respeitado o número de vagas 
oferecidas. 
 
7. MATRÍCULAS: 
Período: de 26/02/2018 a 02/03/2018, de 2ª a 6ª feira, de 9h as 17:00h 
Local: Casa do Brás/Escola Livre de Música, localizadas à Rua Guarda Mor Custódio, n.º 156, Centro, Itabira/MG 
 
8. INÍCIO DAS AULAS: 
8.1. As aulas terão início no dia 5 de março de 2018. Os Horários de funcionamento e regras da escola sobre a utilização 
de material e espaços da Escola serão divulgados no ato da matrícula.  
 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
9.1. A inscrição do candidato no processo seletivo implica o conhecimento e a aceitação irrestrita das normas 
estabelecidas neste Edital.  
 
9.2. A qualquer tempo serão anuladas inscrições e admissão do candidato, se verificada a falsidade das declarações 
prestadas ou qualquer irregularidade nos documentos apresentados.  
 
9.3. O ingresso do aluno na Escola fica condicionado à existência de professor do instrumento ao qual o candidato estiver 
inscrito. 
 
9.4. A FUNDAÇÃO se reserva o direito de proceder ao desligamento do ALUNO, bem como, não conceder rematrícula ou 
nova inscrição, por motivo disciplinar. 
 
9.5. A ausência do ALUNO às aulas agendadas não gerará obrigação de reposição pelo professor, o qual poderá repô-las 
a seu critério e conforme sua disponibilidade. 
 
9.6. A interpretação deste Edital e casos omissos serão resolvidos pelo departamento de Produção e Promoção Artística 
da FCCDA. 
 
9.7. O Edital encontra-se disponível no site no site FCCDA (www.fccda.com.br), no perfil da FCCDA no facebook 
(https://www.facebook.com/fccda) e em outros meios físicos e digitais pertinentes. 
 
9.8. As dúvidas dos participantes poderão ser esclarecidas através do e-mail casadobras@fccda.com.br 
 
 

Itabira, 01 de janeiro de 2018. 
 

 
Viviane Guimarães Alves Silva 

Coordenadora da Casa do Brás/Escola Livre de Música 
 

 
Claudete Aparecida Viana 

Chefe do Departamento de Produção e Promoção Artística 
 
 

Martha Mousinho Gomes Barbosa 
Superintendente  

 
 

 
  

http://www.fccda.com.br/
https://www.facebook.com/fccda
mailto:casadobras@fccda.com.br
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EDITAL DPPA N.º 001/2018 
ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome: 

 

Idade:        anos 

Endereço: 

Telefone(s):                                                               e-mail: 

Responsável em caso de menor: 

RG:                                                         Órgão Expedidor/UF:                                                 CPF: 

Telefone(s):                                                               e-mail: 

 
1 - Curso Pretendido: 

1ª Opção: __________________________________ 

2ª Opção: __________________________________ 

 

2 - Objetivo(s)  Musicais:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3 - Possui experiência musical/Instrumento:                SIM              NÃO                                                                                    

3.1.  Se sim, conte-nos qual ou quais: 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4 - Quanto tempo por SEMANA, você tem disponível para estudar em casa? 

(   ) Menos  de 1 hora. (   ) 1 hora.   (   ) 2 horas. (   )até 3 horas. (   ) Mais. Quantos? ______ 

 

5 - Melhor horário para estudar na Escola Livre de Música de Itabira - ELMI? 

(   ) Manhã.    (   ) Tarde.   (   ) Noite. 

 
Itabira/MG  _______/_________/________ 

 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato ou Responsável Legal 
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EDITAL DPPA N.º 001/2018 
ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 
 

Nome: 

 

Idade:        anos 

Endereço: 

Telefone(s):                                                               e-mail: 

Responsável em caso de menor: 

RG:                                                         Órgão Expedidor/UF:                                                 CPF: 

Telefone(s):                                                               e-mail: 

 
  Melhor horário para estudar na Escola Livre de Música de Itabira - ELMI? 

  (   ) Manhã.    (   ) Tarde.   (   ) Noite. 

 
 

Itabira/MG  _______/_________/________ 
 
 
 

 
___________________________________________________ 

Assinatura do (a) responsável  
 


