
 

 

 

EDITAL DE MATRÍCULA 2017 
 

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE, de acordo com as disposições regimentais, 

estabelece o período de matrículas para ingresso de alunos novos no Nível OFICINA dos 

Cursos de Instrumentos/Canto da Escola de Música Villa-Lobos, da Casa da Cultura 

Fausto Rocha Jr., conforme as informações abaixo explicitadas: 

 

1. DA MATRÍCULA VIA INTERNET 

 

1.1. As matrículas para alunos novos somente serão realizadas via internet cuja ordem de 

ingresso será cronológica. 

 

1.2. A matrícula via internet terá início às 10h do dia 07 de fevereiro de 2017 e terminará 

às 20h do mesmo dia, irrevogavelmente. 

 

1.3. O endereço eletrônico para matrícula estará disponível no dia 07 de fevereiro/2017 a 

partir das 10h, no site da Prefeitura de Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br/). 

 

1.4. Para a realização da matrícula o candidato deve ter instrumento próprio, exceto 

para o Curso de Canto. 

 

1.5. Cada candidato terá direito a apenas (1) uma matrícula. No caso de verificada mais 

de uma matrícula por candidato, o mesmo só poderá efetuar a matrícula da primeira, de 

acordo com a lista cronológica do sistema. 

1.6. As informações solicitadas na ficha de matrícula deverão ser preenchidas de forma 

completa e correta. Dados incorretos impossibilitarão a matrícula. 

 

1.7. No momento da matrícula o candidato receberá confirmação se obteve êxito em sua 

matrícula ou se entrará em fila de espera, podendo ser chamado pela secretaria da Casa 

da Cultura, até dia 30/08/2017. Importante: a lista de espera não é garantia de vaga. 

 

1.8. No caso de obter êxito, o candidato deve comparecer à secretaria da Casa da Cultura 

nos dias 09/02/2017 e 10/02/2017 (conforme lista dos instrumentos descrita no item 3 

deste Edital) das 09h as 13h e das 14h as 18h30, munido dos  documentos descritos no 

item 3 deste Edital. 

 

1.9. Sob nenhuma hipótese serão aceitas matrículas sem o cadastro via internet. 

 

1.10. Nenhum candidato poderá efetuar sua matrícula abaixo da idade mínima necessária 

para o Instrumento/Canto  escolhido, descritos no item 2 deste . 

 

1.11. A lista dos candidatos que obtiveram êxito na matrícula estará disponível no site da 



 

 

 

Prefeitura de Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br/) e no mural da Escola de Música 

Villa-Lobos no dia 08/02/2017 a partir das 18h. 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1. As vagas oferecidas são exclusivamente para o Nível Oficina dos Cursos de 

Instrumentos/Canto e Matérias Teórica. Este nível tem duração de 01 ano letivo. 

 

2.2. Os números de vagas por Instrumento/Canto, por turno, e a idade mínima 

exigida para iniciar um Curso, são os seguintes: 

   

 

  INSTRUMENTOS - A PARTIR DE 12 ANOS 

  

 OFICINA 

 Turno / nº vagas 

INSTRUMENTOS M V N 

ACORDEON 08 07 X 

BATERIA 02 02 01 

CONTRABAIXO 

ACUSTICO 

06 05 01 

CONTRABAIXO 

ELETRICO 

05 05 01 

EUFONIO 01 03 01 

GUITARRA 07 02 05 

SAXOFONE POPULAR 04 02 01 

TROMBONE 01 03 02 

TUBA 01 03 01 

 

 

 INSTRUMENTOS A PARTIR DE 8 ANOS (3º ano escolar)  

 

 OFICINA 

 Turno / nº vagas 

INSTRUMENTOS M V N 

PIANO 25 08 03 

VIOLA DE 13 04 X 



 

 

 

ORQUESTRA 

VIOLINO 15 17 03 

VIOLÃO 06 04 X 

FLAUTA DOCE 06 X 01 

FLAUTA 

TRANSVERSAL 

01 07 01 

TROMPETE 05 06 X 

SAXOFONE 

ERUDITO 

X 05 02 

 

     INSTRUMENTOS - A PARTIR DE 15 ANOS 

 

 OFICINA 

 Turno / nº vagas 

INSTRUMENTOS M V N 

CANTO 

POPULAR 

09 14 02 

 

LEGENDA: 

M – matutino   N – Noturno 

V – vespertino  X – Não há vaga 

 

         

2.3. Sobre os turnos considera-se: turno matutino, o período compreendido entre 07h30 

até 12h; turno vespertino, o período compreendido entre 13h até 18h15; turno noturno, o 

período compreendido entre 18h15 até 22h. 

 

2.4. Todos os alunos com suas matrículas efetivadas automaticamente entrarão no Nível 

Oficina. 

 

3. DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

 

3.1 O candidato ou seu responsável legal deve comparecer à secretaria da Casa da 

Cultura Fausto Rocha Jr, cito à Rua Dona Francisca, nº 800 – Saguaçú, Joinville/SC, 

munido de RG (ou certidão de nascimento), CPF do responsável legal, comprovante de 

residência e comprovante escolar (para as matrículas cujo proponentes tem idade mínima 

exigida em cada Instrumento/Canto), nos seguintes dias: 

         3.1.1. Dia 09/02/2017 (das 09h as 13h e das 14h30 as 19h): 

         PARA OS CURSOS – Acordeon, Bateria, Canto Popular,  Guitarra, Saxofone Erudito 



 

 

 

e Saxofone Popular, Violão, Contrabaixo Eletrico 

         3.1.2. Dia 10/02/2017 (das 09h as 13h e das 14h30 as 19h): 

         PARA OS CURSOS – Flauta Doce, Flauta Transversal, Piano, Trombone, Trompete, 

Tuba,   Eufônio, Violino, Viola de Orquestra , Contrabaixo Acustico. 

 

3.2.Para a realização da matrícula o candidato deve ter instrumento próprio, exceto 

para o Curso de Canto. 

 

3.3. No ato da matrícula o candidato deverá escolher horários para as Disciplinas 

obrigatórias contidas no Curso pretendido, os quais são: Linguagem Musical e Prática de 

Conjunto/Grupo, além de estar obrigado a assistir 4 (quatro) eventos musicais (Prática 

Artística), durante o ano, promovido pela Escola de Música Villa-Lobos. 

 

3.4. A efetivação da matrícula só terá efeito após a apresentação de comprovante de 

pagamento, na Secretaria da Casa da Cultura, até 13/02/17 as 18h30. 

 

3.5. Caso o interessado não tenha comparecido na data de seu curso, itens 3.1.1. e 

3.1.2.,o mesmo perderá o direito a vaga. 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1. Os candidatos que não obtiveram êxito na sua matrícula entrarão automaticamente 

na condição de espera (lista de espera) e poderão ser chamados pela secretaria da Casa 

da Cultura para efetivação de matrícula para o curso livre até o prazo máximo de 

30/08/17. Após esta data, o cadastro de matrícula perde sua validade. A lista de espera 

não é garantia de vaga. 

 

4.2. Os alunos da lista da espera que forem chamados a partir de abril ingressarão no 

Curso Livre. 

 

5. DO INÍCIO DAS AULAS 

 A partir de 20 de Fevereiro de 2017.   

 

Joinville, janeiro de 2017 

 

 

Patrícia Sirydakis Macedo 

Coordenador da Escola de Música Villa-Lobos 


