
                                                                                                 

 
 

                                                                                                  
 

 

EDITAL PROCESSO SELETIVO 2016 

CURSO DE EXTENSÃO PERMANENTE – MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 

 

4 DA CLASSIFICAÇÃO: 

 

Os candidatos serão classificados de acordo com o parecer emitido pela banca 

examinadora, respeitando-se a disponibilidade de vagas previstas no item 1 deste Edital. 

 

5 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

 

5.1 O resultado oficial do Processo Seletivo ESMU/2016 para o Curso de Extensão 

Permanente MUSICALIZAÇÃO INFANTIL será divulgado a partir das 09:00 

horas do dia 10 de março de 2016, na ESMU/UEMG em Belo Horizonte e pelo 

nosso site. 

 

5.2 Em hipótese alguma o resultado será informado por telefone. 

 

6 DA MATRÍCULA: 

 

DATA: 10 e 11 de março de 2016. 

HORÁRIO: de 10:00 às 13:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas. 

LOCAL: Escola de Música – Rua Riachuelo, nº 1.321. Bairro Padre Eustáquio – Belo 

Horizonte. 

 

6.1 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 

a) Requerimento de matrícula (retirar na própria secretaria); 

b) CPF do pai, mãe ou responsável (uma fotocópia); 

c) Certidão de nascimento ou carteira de identidade do candidato (uma fotocópia); 

d) Duas fotos 3x4 recentes; 



                                                                                                 

 
 

                                                                                                  
 

e) Comprovante de residência (uma fotocópia). 

 

Obs.: As cópias dos documentos não autenticadas deverão estar acompanhadas dos 

originais, para conferência. 

 

6.2 Só será realizada a matrícula do aluno que apresentar todos os documentos descritos 

no item 8.1 deste Edital.  

 

6.3 O candidato que não efetivar a matrícula no prazo e na forma prevista neste Edital 

será considerado desistente e perderá o direito a sua vaga. 

 

6.4 Para as vagas dos desistentes serão convocados os candidatos excedentes, respeitado 

o limite de vagas oferecidas, até a data limite de 04 de março de 2016. Os 

candidatos excedentes serão comunicados por telefone. 

 

6.5 A matrícula deverá ser realizada pelos pais do candidato ou responsável. Poderá, 

ainda, ser realizada por terceiros, mediante procuração, acompanhada das 

respectivas identidades do procurador e do mandante.  

 

6.6 A anuidade do Curso de Musicalização Infantil é de R$400,00 (quatrocentos reais). 

Este valor deverá ser pago em duas parcelas de R$200,00 com vencimentos em 15 

de março de 2016 e 15 de julho de 2016.  

 

6.7 Os alunos matriculados no Curso de Musicalização Infantil estarão sujeitos aos 

horários disponibilizados pela Escola de Música da UEMG de acordo com as 

especificações abaixo: 

 

Matutino: terças e/ou quintas-feiras entre 07:30 e 11:10h  

Vespertino: segundas e/ou quartas-feiras entre 14:20 e 17:55h 

Noturno (Intensivo): segundas e quartas-feiras entre 17:55 e 21:30h  

 



                                                                                                 

 
 

                                                                                                  
 

Obs.: As aulas de instrumento do Curso de Musicalização Intensivo poderão ser 

marcadas em turno alternativo (matutino ou vespertino) de acordo com a 

disponibilidade de horário dos professores, respeitando o turno escolar do aluno. 

 

6.8 Os horários de aulas serão marcados de acordo com a disponibilidade dos 

professores e comunicados aos pais e responsáveis através do e-mail indicado no ato 

da matrícula. O quadro de horários também será afixado no corredor de entrada da 

escola de música e no quadro de avisos localizado no pátio da escola. Não serão 

dadas informações sobre horários de aula por telefone. Como as aulas são coletivas, 

os alunos matriculados devem estar disponíveis nos horários acima indicados, já que 

não há possibilidade de remanejamento dos horários de aula de acordo com a 

necessidade de cada aluno. 

 

6.9 Os horários de aulas serão divulgados entre os dias 01 e 04 de março de 2016. 

 

7 DO INÍCIO DAS AULAS: 

 

As aulas do Curso de Musicalização Infantil terão início no dia 14 de março de 2016. 

 

                                    

 

 

 

 

 

 


