Espaço Cultural CEMEAR
Conservatório Municipal de Guarulhos
Manual do Aluno

Boas vindas!
Caro aluno, seja bem vindo às dependências do Espaço Cultural CEMEAR!
Este é um espaço cultural multidisciplinar, que abriga diversas instituições e diversas
linguagens, em que artistas das mais diferentes áreas de atuação convivem e interagem no dia
a dia. Aqui você encontrará espaço para viver e ampliar seus conhecimentos nas diferentes
formas de manifestação da arte e da cultura. Nosso espaço abriga 2 diferentes instituições,
com propostas e áreas de atuação complementares:
O Conservatório Municipal de Guarulhos, instituição de ensino regular de música, cuja vocação
é a profissionalização de jovens artistas, tanto na área da música de concerto quanto na
música popular.
O CEMEAR, Centro Municipal de Educação e Arte, que oferece o ensino de música na forma
de cursos livres, nos mais diferentes estilos e formatos, voltados àqueles que desejam incluir a
música como parte de suas vidas, desde a iniciação para jovens e adultos a cursos de
especialização ára os que já possuem algum conhecimento.
Este manual refere-se às atividades do Conservatório Municipal.
Para maiores informações sobre o funcionamento do Espaço Cultural CEMEAR como um
todo, por favor, acesse http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br.

Breve histórico
Salas
As instalações do Espaço Cultural CEMEAR contam com salas numeradas entre 1 e 26. No
andar de cima do prédio estão as salas de números 1 a 9, bem como a sala dos professores.
No andar de baixo, as salas restantes, sendo que as salas de números 16 a 23 são de menor
porte, para aulas individuais ou pequenos grupos, e as restantes para grupos maiores.
Também no andar de baixo ficam o nosso auditório e a biblioteca. Logo na entrada, vindo pela
rua Abílio Ramos, está a recepção e, do lado esquerdo, a secretaria, que atende a todos os
cursos. E no fundo, neste prédio alto, fica a Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer,
à qual estamos vinculados.

Nossos canais de comunicação
Para que possamos estar em constante contato, faremos uso dos seguintes canais de
comunicação:
Email

●

A secretaria pode ser acessada através do e-mail conservatoriocemear@gmail.com

●

Agendamentos de eventos no
agendamentocemear@gmail.com

do

e-mail

●

Problemas, dúvidas e solicitações podem ser atendidos através do
pepinosconservatoriocemear@gmail.com

e-mail

local

podem

ser

feitos

através

Telefone
O telefone da secretaria é (11) 20877440. O da recepção, (11) 20874166
Site
A página da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer na internet está situada em
http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br.

Nossos cursos:
Nossa grade de ensino é semestral.
As aulas do Conservatório têm como meta a atividade musical profissional. Para isso,
oferecemos três módulos de ensino diferentes, cada um com duração de dois anos. O primeiro
é o módulo Iniciante, o segundo o Intermediário e o terceiro o Avançado. Para aqueles que têm
interesse em outros formatos de aulas, o espaço CEMEAR oferece também uma série de
cursos livres de música, sem a necessidade de processo seletivo. Informações detalhadas
sobre os cursos podem ser acessadas, também, no Portal da Secel.
No Conservatório, neste momento, aulas dos seguintes instrumentos:
●

Canto,

●

Clarinete,

●

Contrabaixo Elétrico,

●

Flauta,

●

Guitarra

●

Percussão Popular,

●

Piano Erudito e Popular,

●

Saxofone,

●

Trombone,

●

Trompa

●

Trompete,

●

Viola Caipira,

●

Viola de Arco,

●

Violão,

●

Violino,

●

Violoncelo

O Conservatório oferece ainda um curso de Musicografia Braille. O curso tem três anos de
aulas teóricas e 4 semestres de aulas práticas. O aluno que conclui o 3º ano do curso de
Musicografia Braille pode pleitear uma vaga no Curso Sequencial de Música, que é concedida
em função da disponibilidade de horários e vagas no momento.

Nosso sistema de avaliação
No Conservatório Municipal de Guarulhos, como dito acima, as matérias são semestrais. Ao
final de cada semestre, você deverá fazer uma prova, para que possa prosseguir para o
semestre seguinte. As avaliações são expressas em notas de 0 (zero) a 10 (dez), inclusive com
meios pontos. Algumas observações sobre este sistema:
* Para ser aprovado, você deverá ter frequência às aulas de pelo menos 75% e média
semestral de pelo menos 7,0. Para esta média, serão consideradas as notas de Percepção,
Teoria e Instrumento, sendo que em nenhuma das disciplinas envolvidas a nota poderá ser
inferior a 4,0;
* As notas das disciplinas semestrais são obtidas pela média aritmética das notas de pelo
menos duas provas oficiais realizadas no semestre.
* A avaliação dos alunos de instrumento e canto é aplicada por uma banca, composta por no
mínimo dois professores.
* A última avaliação do curso nas disciplinas práticas é feita através de recital público, com
duração mínima de 40 minutos;
* Na disciplina Teoria e percepção, cada conteúdo é desmembrado. Os professores aplicam
avaliações para cada uma das disciplinas separadamente.
* O não comparecimento ao Recital de Avaliação, sem justificativa, em conformidade com a lei,
faz com que o aluno seja reprovado.
* Nos casos em que, por motivos de força maior, não seja possível cumprir a frequência
mínima obrigatória de 75%, o professor acompanhará o desempenho do aluno e, percebendo
que ele pode acompanhar o programa previsto, aplicará a avaliação normalmente. O aluno que
não cumprir o programa, neste caso, não será considerado reprovado. O professor poderá
proceder à reposição de aulas, desde que haja acordo com o aluno e a Direção da Escola e as
mesmas sejam realizadas em horários que o professor tenha disponibilidade dentro da sua
carga horária.
* A conclusão de cada um dos módulos de ensino do Conservatório (Iniciante, Intermediário e
Avançado) da direito a um certificado de conclusão. Caso o aluno que concluiu o módulo

Iniciante ou o módulo Intermediário queira continuar seus estudos, ele deverá fazer novo
processo seletivo.

Rematrícula
* As rematrículas são realizadas em datas pré-estabelecidas pela secretaria, geralmente no
início de cada semestre. Para fazer rematrícula em qualquer dos cursos, o aluno deve:
-

Preencher requerimento próprio na secretaria da escola, nas datas previamente
estabelecidas

para cada série e turma;
- Trazer uma foto 3x4;
- Trazer a carteirinha de estudante do Conservatório, com a comprovação do comparecimento
em 6 atividades pedagógicas, como Concertos da Orquestra Jovem Municipal, Masterclasses,
Recitais Estudantis e outros eventos indicados. Sem os carimbos, a matrícula não será
possível. No caso de trancamento de matrícula por um semestre, o aluno deverá apresentar 3
carimbos. A obrigatoriedade dos 6 carimbos se encerra para os alunos que estiverem cursando
a partir do 8º semestre.
- Caso seja estudante a partir do 7º semestre, comprovar a realização de atividades de
monitoria supervisionadas por seu professor de instrumento (vide abaixo).
* A rematrícula no período noturno ou aos sábados está condicionada à apresentação de
comprovante de trabalho ou estudo integral.

Monitoria
Os alunos que frequentam os cursos do Conservatório a partir do 7º semestre devem participar
de atividades de monitoria, com um mínimo de 3 horas semanais de atuação. A participação
nestas atividades é administrada pelo professor de instrumento, sendo a sua realização
considerada como parte da nota semestral desta disciplina.

Sala de Instrumentos
Todos os equipamentos de uso em aula, aparelhos, instrumentos e chaves, ficam
armazenados na Sala de Instrumentos. Para retirar materiais, os alunos devem apresentar a
Carteirinha do Conservatório ou Documento de Identidade. Não será entregue instrumento ou
material para aluno em nome de professor ou de qualquer outra pessoa. Alunos que não
estejam fazendo aulas práticas não podem retirar instrumentos. A devolução do material ou
instrumento deverá ser realizada por quem o retirou, tornando-se este responsável por
qualquer dano que ocorra durante o tempo em que esteve sob sua guarda.

Penalidades

* É automaticamente eliminado dos cursos do Conservatório Municipal de Guarulhos o aluno
que reprovar por duas vezes consecutivas ou três vezes intercaladas uma mesma disciplina
teórica ou prática.
* Perde a vaga de aula individual de instrumento ou canto o aluno que acumular 3 faltas sem
justificativa durante um semestre. As faltas podem ser justificadas através de declaração ou
atestado médico, apresentados na secretaria da escola até a primeira aula depois da falta.
* Perde a reserva de horário do estudo personalizado o aluno que acumular três faltas
consecutivas sem justificativa.
* A Direção do Conservatório pode aplicar penalidades por motivos disciplinares ou de conduta
inadequada ao ambiente escolar:
Advertência;
Suspensão por até 15 dias;
Eliminação.

Curso de Extensão
O curso de extensão é uma oportunidade de continuação dos estudos oferecida aos alunos
que concluem o curso completo do Conservatório. Podem ser oferecidos entre 2 e 6 semestres,
e para isso deverá ser adotado o seguinte procedimento:
* O aluno que está frequentando o último semestre e pretende ingressar no curso de extensão
deve formalizar requerimento próprio até 30 dias antes da realização das provas, no qual
indicará o repertório que pretende executar no recital público, assim como fornecerá uma cópia
das peças que executará. O professor de instrumento do aluno solicitante deverá aprovar o
pedido.
* O recital público deve ser elaborado com peças de nível técnico correspondente ao programa
dos dois últimos semestres do curso, selecionado pelo professor, e será avaliado por uma
banca examinadora composta por no mínimo 3 professores do conservatório;
* A aprovação do candidato ao curso de extensão está condicionada à avaliação do recital, à
avaliação do seu histórico escolar, e à avaliação de sua participação em atividades como
recitais, prática de conjunto e atuação como acompanhante de conjunto de câmara, entre
outros.
* O pedido será aprovado conforme as possibilidades de atendimento da escola e as
características de cada instrumento. O professor de instrumento do requerente indicará, junto
ao seu “de acordo” no requerimento do aluno, a duração adequada para o curso de extensão.
Admitido no curso de extensão, o aluno fará sua matricula semestralmente, desde que tenha
frequência igual ou superior a 75% em suas aulas e nota semestral igual ou superior a 7,0,
obtida através de avaliação com Banca, durante a semana de provas práticas, e de recital
agendado pela secretaria, no final do ano;

