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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - O Conservatório Municipal de Guarulhos é uma escola pública e
gratuita e está subordinada ao Departamento do Conservatório Municipal da
Secretaria Municipal de Cultura, na forma da Lei 4213/92.
Artigo 2º -

São diretrizes do Conservatório Municipal de Guarulhos:

I- Ampliar a visão da importância dos profissionais em música –
compositores, arranjadores, intérpretes, improvisadores, regentes,
professores, técnicos, luthiers, divulgadores, produtores, distribuidores,
editores, pesquisadores e outros;
II- Ampliar e garantir o acesso aos meios de formação, fruição, produção e
difusão cultural, em sintonia com as diretrizes da Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer;
III- Promover uma rede horizontal de articulação de iniciativas por parte de
alunos e professores, garantindo os meios de produção cultural e
divulgação;
IV- Fomentar a interação entre a escola e a sociedade, construindo espaço de
diálogo, troca de experiências, compartilhamento de conhecimento e
trabalho colaborativo;
V- Promover o debate e a busca de alternativas para a construção de uma
escola onde as diversas manifestações musicais possam dialogar como
parte de nossa cultura;
VI- Criar um espaço de reflexão para a questão cultural e sua transversalidade
com os grandes temas sociais;
VII- Capacitar o aluno a articular os elementos da linguagem musical e
escolher as alternativas mais adequadas em cada situação de produção;
VIII- Valorizar a cultura local e nacional, bem como a diversidade das
manifestações de outros povos e seus possíveis contrapontos;
IX- Formar público com domínio da linguagem musical, potencializando sua
capacidade de avaliar as produções musicais em seus respectivos
contextos;
X- Estabelecer conexões entre a música e outras áreas do conhecimento;
XI- Incentivar o respeito à liberdade, pluralismo de ideias e atividades
compatíveis com a vida democrática, sem distinção de raça, crença ou
condição econômica;
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Artigo 3º – Ao Departamento do Conservatório Municipal de Guarulhos cabe a
supervisão e administração da Orquestra Jovem Municipal, nos termos do artigo
67 da lei municipal nº 4213/92.
Artigo 4º - O Conservatório Municipal de Guarulhos integra o Centro Municipal
de Educação e Artes, CEMEAR
I - Cabe ao Departamento do Conservatório Municipal de Guarulhos a supervisão
dos cursos livres de música a serem oferecidos dentro do conjunto das atividades
do CEMEAR, deliberando sobre as aulas a serem oferecidas, período de
inscrição e temas afins.
Artigo 5° - Este regimento descreve a organização administrativa e
pedagógica, determina a grade curricular, dispõe sobre a matrícula, rematrícula,
organização didática, disciplinas curriculares, demais atividades e procedimentos
do Conservatório Municipal de Guarulhos.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Artigo 6° - O quadro administrativo/pedagógico do Departamento é composto
por:
I - Diretoria;
II - Unidades administrativas;
III - Corpo Docente;
IV - Corpo Discente.
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Artigo 7º- O Curso Sequencial de Música do Conservatório Municipal de
Guarulhos está dividido em quatro diferentes módulos de ensino, com diferentes
níveis de exigência e de aprofundamento técnico, e voltados a diferentes
necessidades por parte dos alunos. O módulo de Musicalização Infantil, o
módulo Iniciante, o módulo Intermediário e o módulo Avançado. O módulo de
Musicalização Infantil destina-se a crianças a partir de 10 anos de idade e
oferece um contato com a linguagem musical voltado às características do
desenvolvimento cognitivo desta faixa etária, sem especificação de instrumento.
Os outros 3 módulos oferecem formação progressivamente mais intensa, sempre
voltada à inserção na vida profissional. Estes 3 módulos são compostos de
disciplinas coletivas e aulas individuais de instrumento e canto, aplicadas
semestralmente, conforme segue:
I-

Disciplinas coletivas: o conjunto de disciplinas coletivas obedece ao
que consta do Anexo I. Este quadro de disciplinas poderá ser alterado
a qualquer tempo e estas alterações serão automaticamente aplicadas
a todos os alunos matriculados.
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a- O calendário escolar, elaborado no inicio de cada ano, determinará a carga
horária anual a ser cumprida por cada disciplina.
II-

Aulas individuais de instrumento e canto: com duração de doze
semestres, com exceção dos cursos de viola caipira, guitarra e
percussão que têm duração de dez semestres, sendo que a carga
horária semanal será de 50 minutos (conforme anexo I). São
obrigatórias, para iniciar nas aulas individuais, as idades mínimas
exigidas, completadas no semestre do início das aulas, conforme
segue:

a) Contrabaixo Elétrico, Clarinete, Flauta, Viola Caipira, Viola de Arco,
Violão, Violino, Violoncelo, Piano Erudito e Popular, Percussão
Popular, Saxofone, Teclado, Trompa e Trompete: idade mínima de 10
anos;
b) Trombone de Vara: idade mínima de 12 anos;
c) Guitarra: idade mínima de 13 anos;
d) Contrabaixo Acústico: idade mínima de 16 anos;
e) Canto: idade mínima de 17 anos.

III-

Condições especiais para as aulas individuais de instrumento e
canto:

a- Serão oferecidas de acordo com a disponibilidade de vagas, mediante
processo seletivo externo, realizado por instrumento ou canto, descrito no
artigo 8o deste regimento.
b- Após a seleção externa, serão elaboradas listas classificatórias por
escolha de instrumento ou canto, que determinarão a ordem de chamada
dos alunos, expostas nas dependências do Conservatório;
c- Após 2 (duas) chamadas em lista, o aluno que não efetuar seu
agendamento perderá a vaga, tendo que participar novamente do
processo seletivo;
d- O aluno que não tiver disponibilidade para assumir a vaga que lhe for
oferecida, por motivo de trabalho, estudo ou saúde, deverá justificar-se
com as devidas comprovações junto à secretaria para não perder o lugar
na lista vigente;
e- É permitida a troca de curso (no período de rematrícula anual) para os
alunos que já iniciaram nas aulas individuais de instrumento ou canto,
desde que aprovada pelo Professor Coordenador e pela Direção. Será
considerada a situação escolar do aluno, os motivos da mudança e a
possibilidade de atendimento da escola. Neste caso, o solicitante deverá
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justificar-se através de requerimento por escrito e, caso seja aprovada a
mudança, participar do processo interno de seleção para o instrumento
pretendido;
f- As solicitações de mudança de opção de instrumento ou canto, para
aqueles que ainda não iniciaram nas aulas individuais, deverão ser
encaminhadas por escrito à secretaria, explicitando os motivos da
mudança;
g- Considerando-se a grande procura por aulas de determinados
instrumentos, será permitida a presença, na aula individual de instrumento,
do aluno ouvinte, desde que haja acordo entre o professor e a direção da
escola e que o aluno oficial não seja prejudicado;
Parágrafo único - Os professores exercerão suas Hora de Trabalho de
Provimento Livre (HTPL) obrigatoriamente em atividades ligadas ao
funcionamento do Conservatório Municipal de Guarulhos, seja através da oferta
de cursos livres, seja através da manutenção da programação de grupos
musicais estáveis vinculados à instituição. O Conservatório poderá criar outros
cursos ou projetos com a finalidade de contemplar suas diretrizes, aproveitando a
capacidade de seus profissionais e contando com a contratação de novos.
DO INGRESSO AOS CURSOS
Artigo 8o - O ingresso de novos alunos para ocupação das vagas disponíveis do
Curso Sequencial de Música dar-se-á:
I- Por meio de processo seletivo de aptidão musical realizado
anualmente, na forma de edital, composto de duas fases, uma primeira na
forma de prova escrita e uma segunda na forma de entrevistas individuais.
II- Por indicação dos professores coordenadores de Cursos Livres do
CEMEAR, conforme descrito no artigo 4o deste regimento. Ao final de
cada ano letivo, dos alunos integrantes dos referidos cursos (isto é, que
não sejam alunos regulares do Conservatório), não excedendo o número
máximo de dois alunos por curso.
a- Neste caso, o indicado participará da segunda fase do processo seletivo
ao descrito anteriormente. Deverá, além disso, comprovar a frequência
mínima de 75% nos ensaios e também nas apresentações do seu
respectivo grupo, durante o ano.
b- A primeira rematrícula do aluno admitido por indicação poderá, a critério do
professor responsável pela indicação, estar condicionada à permanência
do indicado no respectivo grupo, por no mínimo um ano, contado a partir
da matrícula. Esta condição deverá ser informada no momento da
indicação.
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c- As indicações só podem ser feitas a alunos que se destacaram nos seus
cursos, mostrando talento acima da média.
d- Cada aluno poderá ser indicado apenas uma vez. Mesmo que venha
perder a vaga, se quiser reingressar no Curso Sequencial, só poderá fazêlo através do Processo Seletivo.
e- Cada professor só poderá indicar alunos para vagas relativas aos
instrumentos por eles praticados nos cursos do CEMEAR. No caso de
cursos que envolvam vários instrumentos, a indicação deve ser sempre
para o instrumento no qual o aluno demonstrou sua habilidade
diferenciada.
f- O número de vagas por concessão não poderá ultrapassar o máximo de
15% das vagas existentes.
Artigo 9o - O aluno que ingressar por indicação e já possuir curso superior em
música, poderá ingressar para estudo de um novo instrumento ou para
frequentar o Curso de Extensão.
Artigo 10o - A matrícula será efetuada na forma do edital do processo seletivo.

DOS REQUERIMENTOS
Artigo 11o O aluno poderá requerer a expedição de declarações de frequência,
horários, históricos, participação em projetos ou outras solicitações, protocolando
um requerimento junto à secretaria da escola.
I.

Protocolado o requerimento o interessado deverá retornar à secretaria no
prazo estipulado para tomar ciência do despacho competente.

II.

Para a justificativa de faltas, o aluno ou responsável deverá preencher
requerimento em formulário próprio e protocolar na secretaria até 5 (cinco)
dias úteis após a falta, acompanhado de documento que a justifique, como:
atestado médico, declaração, certidão, convocação oficial e outros.
a. A simultaneidade de horários das aulas do aluno neste Conservatório com
outros cursos, não serve de fundamento para a justificativa de faltas.

III.

O aluno que estiver fazendo aula prática pode requerer o agendamento de
estudo personalizado na sala de instrumento, observadas as disponibilidades
da escola.

IV.

As licenças maternidade e paternidade poderão ser requeridas na forma da
legislação específica, mediante comprovação.

V.

As mudanças de horário podem ser requeridas por motivos de trabalho ou
estudos oficiais (fundamental, médio ou superior), e serão atendidas conforme
a disponibilidade e observando os casos em que a mudança implicar na
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migração de um aluno para uma turma fora da sua faixa etária, pois estes
deverão ser analisados e deferidos pela Direção.
VI.

A reclassificação para disciplinas teóricas ou práticas poderá ser solicitada:
a- Por alunos que possuírem formação musical em escola oficial, que
poderão requerer a eliminação de disciplinas teóricas mediante
requerimento instruído com histórico escolar ou certificado de conclusão
de curso. Entendem-se por escolas oficiais as faculdades e escolas
técnicas profissionalizantes em música.
b- Por indicação do professor das disciplinas teóricas que, reconhecendo o
domínio do aluno sobre o programa do semestre no qual está matriculado,
poderá recomendá-lo para fazer o teste de reclassificação. Neste caso, o
requerimento deve ser formalizado durante o primeiro bimestre de aula.
Será designado dia e hora para a aplicação de prova, que será
acompanhada e corrigida por dois professores que determinarão o
semestre que o aluno estará apto a frequentar;
c- As reclassificações para as aulas de instrumento e canto serão
autorizadas mediante solicitação do professor de instrumento;
d- A inclusão do aluno reclassificado estará condicionada a disponibilidade
de vaga, respeitando a faixa etária;
e- Não caberá recurso das decisões.

VII - Sobre o trancamento de matrícula:
a- É possível a solicitação do trancamento de matrícula trancamentos por um
semestre no módulo básico e por um ano nos demais módulos.
b- O trancamento será válido pelo período máximo de um (1) ano.
c- Somente os pais ou responsáveis podem solicitar o pedido de trancamento
do aluno menor de 16 (dezesseis) anos;
d- Não será garantido o retorno automático do aluno quando de seu retorno.
Este estará condicionado à existência de vagas, podendo ser necessária a
utilização de lista de espera.
e- As solicitações serão analisadas pela direção da escola, e deferidas
principalmente nos casos relativos a problemas de saúde,
incompatibilidade de horários com o trabalho ou por motivos que
promovam o enriquecimento musical do solicitante, como a participação de
cursos especiais, festivais entre outros;
f- As solicitações só poderão ser encaminhadas durante os dois primeiros
meses do início das aulas de cada semestre;
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g- Não caberá recurso das decisões.
.
DA AVALIAÇÃO
Artigo 12o - O procedimento de avaliação do aprendizado do aluno nas
disciplinas teóricas e práticas é elaborado em consonância com o projeto
pedagógico da escola, considerando-se o seguinte:
I- As avaliações são expressas em notas de 0 (zero) a 10 (dez), inclusive os
meios pontos;
II- As notas das disciplinas semestrais são obtidas pela média aritmética das
notas de pelo menos duas provas oficiais realizadas no semestre;
III- Poderão ser realizadas, a critério do professor, outras avaliações no período,
que serão utilizadas para definição da nota semestral.
IV- A avaliação dos alunos de instrumento e canto será aplicada por uma banca,
composta por no mínimo dois professores de instrumento, responsáveis pela
promoção ou retenção, que devem conferir e acompanhar o programa executado
pelo aluno;
V- Para o Módulo Avançado, conforme descrito no Artigo 7o deste regimento, a
última avaliação do curso nas disciplinas práticas consiste de recital público, com
duração mínima de 40 minutos;
Parágrafo único – O processo de avaliação na disciplina Teoria e percepção terá
seus conteúdos desmembrados. Os professores aplicarão avaliações para cada
uma das disciplinas separadamente.
Artigo 13o - O não comparecimento ao Recital de avaliação, sem justificativa, em
conformidade com a lei, ensejará a reprovação do aluno para o Módulo em
questão.
Artigo 14o - Estará caracterizada a carga horária insuficiente (CHI) nos casos
em que o aluno for chamado para aulas individuais de instrumento ou canto com
o semestre já em andamento e não seja possível cumprir a frequência mínima
obrigatória de 75%. Nestes casos, excepcionalmente, será observado o seguinte:
I- O professor acompanhará o desempenho do aluno e percebendo que ele
cumprirá o programa previsto, aplicará a avaliação normalmente.
a) Para que o semestre, neste caso, seja considerado válido o aluno deverá
cumprir no mínimo 50% da carga horária prevista para o semestre.
b) O aluno que não cumprir o programa, neste caso, não será considerado
reprovado.
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II- O professor poderá proceder à reposição de aulas, desde que haja acordo
com o aluno e a Direção do Conservatório Municipal e desde que as
mesmas sejam realizadas em horários que o professor tenha
disponibilidade dentro da sua carga horária.
Artigo 15o - Considerar-se-á aprovado nas disciplinas do Conservatório
Municipal, quanto à assiduidade e aproveitamento, o aluno que tiver:
I- Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas no ano ou
semestre, conforme o caso;
II- Média, semestral, igual ou superior a 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;
Artigo 16o - Ao final de cada semestre será realizado o Conselho de Classe
para deliberar sobre as disciplinas teóricas quanto ao aproveitamento, promoção
ou retenção dos alunos.
I – Para deliberar sobre o aluno que esteja frequentando aula prática, o Conselho
de Classe deverá ser composto também pelo professor desta disciplina.
II - Será considerado aprovado mas matérias teóricas o aluno que, durante a
deliberação do Conselho, obtiver nota igual ou superior a 7,0.
Artigo 17o - O aluno possui uma ficha de acompanhamento pedagógico, nas
disciplinas práticas, onde está relatado seu desenvolvimento no decorrer do
curso.
Artigo 18o - Após a conclusão do último semestre de cada um dos módulos de
ensino oferecidos pelo Conservatório Municipal de Guarulhos, a saber, Módulo
Iniciante, Intermediário e Avançado, conforme descritos no Artigo 7o deste
regimento, os alunos receberão certificado correspondente à sua participação no
referido módulo.
Parágrafo único - A conclusão de um determinado módulo de ensino não
garante de forma automática o ingresso ao módulo subsequente, sendo
necessária uma nova avalição para este ingresso.

DO CONSELHO DE CLASSE
Artigo 19o - O Conselho de Classe é a reunião de professores e especialistas de
uma mesma turma ou aluno, presidida pelo Diretor ou a quem ele designar,
destinada a avaliar e, quando necessário, deliberar sobre o rendimento e o
comportamento dos mesmos, proporcionando ao corpo docente e técnico,
oportunidade de avaliação do processo ensino aprendizagem.
Artigo 20o - Compete ao Conselho de Classe:
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I- Analisar o rendimento, a partir dos resultados da avaliação contínua e
cumulativa do seu desempenho e deliberar sobre a retenção ou não de
alunos que não atingiram a média prevista pelo regimento;
II- Discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar e de recursos
interpostos, quando solicitado pela Direção;
Artigo 21o - O Conselho de Classe reunir-se-á semestralmente, podendo ser
convocado extraordinariamente pela Direção;
Parágrafo Único - São lavradas em ata todas as reuniões do Conselho de
Classe e assinada pelos presentes.
DA REMATRÍCULA
Artigo 22o - As rematrículas serão realizadas em datas pré-estabelecidas pela
Secretaria.
Parágrafo único - Para ingresso no 12º semestre é pré-requisito a aprovação em
todas as disciplinas do 11º semestre.
Artigo 23o - Para fins de rematrícula em qualquer dos cursos, o aluno deverá:
I- Preencher requerimento próprio na secretaria da escola, nas datas
previamente estabelecidas para cada série e turma;
II- Trazer uma foto 3x4;
III- Trazer a carteirinha de estudante do Conservatório, com a comprovação
do comparecimento em 6 (seis) atividades pedagógicas (caso não tenha
os carimbos a aluno será retido automaticamente), tais como:
a)
b)
c)
d)
e)

Concertos da Orquestra Jovem Municipal;
Master Class;
Projeto CEMEAR;
Recitais Estudantis;
Outros eventos indicados.

a) No caso de não apresentar os carimbos o aluno será retido
automaticamente;
b) No caso de trancamento de matrícula por um semestre, o aluno deverá
apresentar 3 carimbos;
c) A obrigatoriedade dos 6 (seis) carimbos se encerra para os alunos que
estiverem cursando a partir do 3º I-CPPH.
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Parágrafo único - a rematrícula no período noturno ou aos sábados está
condicionada à apresentação de comprovante de trabalho ou estudo integral.

DAS PENALIDADES
Artigo 24o - Será automaticamente eliminado dos cursos do Conservatório
Municipal de Guarulhos, o aluno que:

I- Reprovar por duas vezes consecutivas, ou três vezes intercaladas, numa
mesma disciplina teórica ou prática;
II - Não cumprir os deveres previstos neste regimento.
Artigo 25o - Perderá a vaga de aula individual de instrumento ou canto o aluno
que acumular 3 (três) faltas, sem justificativas, durante um semestre;
I- As faltas poderão ser justificadas através de declaração ou atestado
médico, apresentados na secretaria da escola no prazo máximo de até a
primeira aula subsequente a falta;
Artigo 26o- Perderá a reserva de horário do estudo personalizado o aluno que
acumular três faltas consecutivas sem justificativa.
Artigo 27o - É facultada à Direção a aplicação de penalidades por motivos
disciplinares ou de conduta inadequada no ambiente escolar, a saber:
I- Advertência;
II- Suspensão por até 15 (quinze) dias;
III- Eliminação.
ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR
Artigo 28o - São atribuições do Diretor:
I- Cumprir e fazer cumprir o Calendário Escolar proposto anualmente;
II- Convocar e presidir reuniões de pais, do conselho de classe, do corpo
docente, discente, administrativas e outras que garantam o pleno exercício
de suas atribuições;
III- Garantir o acesso e a divulgação de documentos e informações de
interesse da comunidade escolar;
Página 11

PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE CULTURA

IV- Analisar e assinar certificados de conclusão e outros documentos
escolares;
V- Representar o Conservatório Municipal em atos públicos e oficiais;
VI- Coordenar o calendário das atividades e apresentações dos diversos
grupos da escola;
VIIPropiciar a participação da escola em atividades artísticas e
pedagógicas quando de interesse da comunidade;
VIII- Manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o
andamento das atividades desenvolvidas e das necessidades da escola;
IX- Providenciar as instruções de processo de expedientes que devam ser
submetidos à consideração superior;
X- Solicitar informações a outras unidades da administração pública
municipal;
XI- Fazer executar a programação dos trabalhos nos prazos previstos;
XII- Zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste regimento.

DO CORPO DOCENTE

Artigo 29o - O Corpo Docente do Conservatório Municipal de Guarulhos é
constituído por todos os professores concursados e contratados, devidamente
registrados nos órgãos competentes e legalmente autorizados para exercerem o
suas funções.
Artigo 30o - As atribuições do professor estão previstas no Decreto Municipal
22.442, de 30 de dezembro de 2003.
Artigo 31o - É assegurado ao professor:
I - Estabelecer, de acordo com a Direção do Conservatório Municipal de
Guarulhos, o conteúdo programático a ser lecionado em sua disciplina.
II - Estabelecer os critérios de avaliação a serem utilizados para definir o
aproveitamento de cada aluno.
III - A possibilidade de repor suas aulas caso tenha que se ausentar por motivo
de trabalho, nos moldes do que define o artigo 14o deste regimento.
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IV - O direito de emitir opiniões e contribuir com ideias e argumentos em todos os
processos de tomada de decisão de natureza pedagógica dentro da instituição.
Artigo 32o - É vedado ao professor:
I- Alterar os horários de aulas ou suspendê-las, sem prévia autorização da
Direção;
II- Retirar-se da classe ou de seu local de trabalho, sem motivo justificado,
antes do termino a aula;
III- Ausentar-se da escola durante o seu horário de trabalho, sem comunicar a
Secretaria;
IV- Deliberar sobre assuntos específicos da secretaria.

DO CORPO DISCENTE
Artigo 33o - O Corpo Discente é constituído pelos alunos regularmente
matriculados nos cursos livres e projetos do Conservatório Municipal.
Artigo 34o - Ao Corpo Discente é assegurado:
I- Assistência educacional;
II- Oportunidade de participação em atividades e projetos promovidos pela
escola;
III- Utilização das instalações físicas e equipamentos,
disponibilidade e as normas de utilização vigentes;

conforme

a

IV- Orientação por parte da secretaria nos assuntos referentes à vida escolar;
V- O direito de defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento de comunicação, em casos de sanções disciplinares.
VI- Acesso ao presente Regimento
Artigo 35o - Constituem deveres do Corpo Discente:
I- Comparecer pontualmente às aulas, provas e outras atividades;
II- Comportar-se com disciplina e urbanidade;
III- Zelar pelo patrimônio da escola;
IV- Atender às convocações da Direção e dos professores;
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Parágrafo único – O não cumprimento dos deveres estabelecidos no caput
deste artigo sujeitará o aluno às sanções previstas no artigo 29 deste Regimento
Interno.
Artigo 36o - É vedado ao aluno:
I- Levar instrumentos, acessórios ou equipamentos pertencentes ao
Conservatório para fora de suas dependências;
II- O uso de aparelhos celulares em sala de aula;
Parágrafo único – Instrumentos, acessórios ou equipamentos a serem
empregados em apresentações, deverão ser retirados apenas com autorização
da diretoria.

CURSO DE EXTENSÃO
Artigo 37o – O aluno que estiver frequentando o último semestre e pretender
ingressar no curso de extensão deverá 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.
a- O recital público será avaliado por uma banca examinadora composta por
no mínimo 3 (três) professores do conservatório;
b- O requerimento de solicitação deverá conter o “de acordo” do professor de
instrumento do requerente;
c- O programa do recital público deve constituir-se de peças compatíveis com
o programa dos dois últimos semestres do curso, selecionadas pelo
professor;
d- O curso de extensão deverá ter no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis)
semestres de duração, e 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.
Artigo 38o - A aprovação do candidato ao curso de extensão está condicionada
a:
a- Obtenção de nota igual ou superior a 7,0 (sete) no recital público
previamente agendado;
b- Avaliação do seu histórico escolar;
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c- Avaliação de sua participação em atividades como recitais, prática de
conjunto e atuação como acompanhante de conjunto de câmara, entre
outros.
Artigo 39o – A banca examinadora emitirá um parecer que será analisado pela
Direção, que deliberará sobre o assunto. No parecer deverá constar, além da
avaliação do recital, o tempo de duração da extensão indicado pelo professor
de instrumento do requerente.
Artigo 40o- Admitido no curso de extensão, o aluno fará sua matricula
semestralmente, desde que tenha:
a- Frequência igual ou superior a 75%;
b- Nota semestral igual ou superior a 7,0 (sete), obtida através de avaliação
com Banca, durante a semana de provas práticas, e de recital agendado
pela secretaria, no final do ano;

DA SALA DE INSTRUMENTOS
Artigo 41o – O encarregado pela sala de instrumento será responsável pela
guarda e zelo dos instrumentos, materiais e chaves do Conservatório Municipal,
fazendo cumprir as seguintes regras:
I- Instrumentos, materiais e chaves do Conservatório Municipal somente
serão entregues a alunos que apresentarem Carteirinha do Conservatório
ou Documento de Identidade.
II- Não será entregue instrumento ou material para aluno em nome de
professor ou de qualquer outra pessoa.
III- Alunos em lista de espera de aula prática não poderão retirar instrumentos.
IV- A devolução do material ou instrumento deverá ser realizada por quem o
retirou, tornando-se este responsável por qualquer dano ocasionado
durante o tempo em que esteve sob sua guarda.
V- São responsáveis pela avaliação das condições do material ou
instrumento, o funcionário da sala de instrumento e o aluno ou professor,
no ato da retirada e da entrega.
VI- Ficarão expostas na sala de instrumentos outras regras e normas, que
porventura vierem a ser adotadas, para retirada de instrumentos ou
materiais, bem como, utilização das salas de aula para estudo
personalizado, ficando sujeitos às sanções previstas no artigo 29, aqueles
que não as respeitarem.
Página 15

PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE CULTURA

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 42o - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Conservatório
Municipal de Guarulhos, ouvidas as autoridades competentes nos casos que
assim o exigirem.
Artigo 43o - Este Regimento Escolar entrará em vigor na presente data.

Guarulhos, de de 2018

Diretor do Conservatório Municipal de Guarulhos
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ANEXO I
Disciplinas coletivas (doze semestres):
Semestre/ano

Carga horária
semanal

Disciplinas

1º ano

Musicalização Infantil I

2h/a

2º ano

Musicalização Infantil II

2h/a

1º s.

Teoria I
Percepção I

1h/a
1h/a

2º s.

Teoria II
Percepção II

1h/a
1h/a

3º s.

Teoria III
Percepção III

1h/a
1h/a

4º s.

Teoria IV
Percepção IV

1h/a
1h/a

1º I - TPH.

Teoria V
Percepção V
História da Música I

1h/a
1h/a
1h/a

2º I -TPH

Teoria VI
Percepção VI
História da Música II

1h/a
1h/a
1h/a

3º I -CPPH.

Contraponto I
História da Música III
Percepção VII

1h/a
1h/a
1h/a

4º I - CPPH

Contraponto II
História da Música IV
Percepção VIII

1h/a
1h/a
1h/a

1º SA - HP

Harmonia I
Percepção IX

2h/a
1h/a

2º SA - HP

Harmonia II
Percepção X

2h/a
1h/a

3º SA - HAP

Harmonia III
Análise I
Percepção XI

1h/a
1h/a
1h/a

3º SA - HAP

Harmonia IV
Análise II
Percepção XII

1h/a
1h/a
1h/a

Aula individual de instrumento e canto (10 a 12 semestres)
Semestre/ano

Disciplinas

Carga horária
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semanal
todos

Aulas Individuas
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50 minutos

