
REGULAMENTO INTERNO PARA CURSOS DE MÚSICA

1- HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
1.1 SECRETARIA
Segunda à sexta das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min e aos sábados das
9h00min às 13h00min.
ATENÇÃO: A secretária e/ou canais de atendimento estarão funcionando em HORÁRIOS
ESPECIAIS nos períodos de recesso ou férias (Julho, Dezembro e Janeiro).
1.2 LETIVO
Segunda à Sexta: Manhã, tarde e Noite.
Sábados: Manhã e Tarde.
1.3 Consultar possíveis horários especiais que ocorrem no meio de semana;

2- MATRÍCULAS
2.1 - As matrículas para qualquer curso é semestral, sendo renovadas quando o contratante
preencher os requisitos estipulados internamente pelo Instituto Musical Douglas Santos “IMDS”.

3 - AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO
3.1 - Serão feitas avaliações teóricas e práticas ( provas semestrais ). A média mínima alcançada é
6.0 (seis) por semestre;
3.3 - A aluno com rendimento inferior a média deverá repetir o semestre. O mesmo ocorre
também, por frequência inferior a 75%;
3.4 - As provas são realizadas pelos professores e pela direção da escola, sendo, por vezes,
assistidas por uma banca examinadora;
3.5 - As bancas de avaliações são realizadas na última aula do semestre;
3.7 - As provas perdidas também serão realizadas mediante ao pagamento de uma taxa (por prova
perdida).

A avaliação tem caráter formativo e configura-se no processo global cumulativo, constante e
contínuo de acompanhamento do aluno, considerando aspectos qualitativos e quantitativos.

SÃO OBJETIVOS DAS AVALIAÇÕES DOS ALUNOS:
a. Acompanhar e verificar seu desempenho e a aprendizagem;
b. Verificar se está se apropriando de forma significativa e contínua dos conhecimentos; e
c. Detectar, analisar e corrigir possíveis defasagens de aprendizado.

SÃO INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
a. todo trabalho realizado com o aluno durante as aulas;
b. participação em sala de aula;
c. provas, exercícios práticos e/ou teóricos, individuais ou em grupo, entre outros que possam
avaliar os conteúdos e habilidades; e
d. audições e bancas de avaliação de instrumento, individual e/ou em grupo. A freqüência do aluno
também será considerada um critério de avaliação.

4- FALTAS DO ALUNO
4.1 - O aluno que faltar aula NÃO poderá repô-la em outro dia;
4.2 - A escola também NÃO repõe aulas em feriados;
4.3 - Em caso de falta do aluno por enfermidade, deverá ser apresentado à secretaria, um
atestado médico caracterizando seu estado clínico, para que as aulas sejam repostas e as
faltas abonadas;
4.4 - O aluno que chegar à aula, com atraso de 20 minutos ou mais, ficará
com falta registrada, reservando o direito de o professor ministrar ou não o restante
do tempo de aula.



5 – FALTA DO PROFESSOR
5.1 - Esta situação será mesmo muito rara, mas caso seu professor fique
realmente doente, tenha um imprevisto incontornável ou precise remarcar sua
aula com antecedência, você terá total liberdade na escolha da data e horário da
reposição dentre as disponíveis na agenda do Instituto Musical Douglas Santos “IMDS”;

6 – SOBRE OS HORÁRIOS

6.1 – No momento da escolha dos horários de aula, o aluno deve estar ciente sobre possiveis
feriados que possam vir a cair no dia da sua aula, pois não haverá a reposição de aulas em
Feriados Nacionais conforme o Calendário Geral da Educação regido pelo MEC.
6.2- A troca de horário do curso deverá ser feita no prazo de1 semana de antecedência;
6.3 - Poderão ser escolhidos somente horários disponíveis pelo Instituto Musical Douglas Santos.
6.4 - A troca de horário será feita através de um requerimento em nossos canais de atendimento
presenciais ou à distância;
6.5 – O aluno não poderá adiar a nenhuma aula, pois todas as aulas deverão ser cumpridas no
prazo máximo de 1 semestre.
6.6 – Apenas alunos matriculados podem freqüentar as aulas.
6.7 – Em caso de acompanhantes nas aulas, teremos o prazer em recebê-los, mas para isso
deverá ser realizado uma solicitação a secretaria da Escola.

7 - MATERIAL
7.1- O aluno deve trazer o seu próprio material (teórico e prático) nas aulas, de preferência
etiquetado com seu nome.
7.2- A escola NÃO se responsabiliza pelos instrumentos musicais deixados fora do horário de
funcionamento.

8 - DESISTÊNCIA
8.1 O aluno que desejar interromper o curso, deverá agir conforme descrito nas Cláusulas
contratuais, cancelando antecipadamente sua matrícula junto à secretaria e/ou suporte da escola.

9- EVENTOS CULTURAIS
9.1 – A escola realiza apresentações durante o ano, podendo o aluno participar ou não destes
eventos. Aberto a todas as idades.
9.2 – Só poderão participar os alunos que estiverem aptos tecnicamente.

10 - CRITÉRIOS PARA MUDANÇA NOS MÓDULOS
10.1 - Aprovação no módulo anterior.

11- TÉRMINO DO SEMESTRE
11.1 – Ao término de cada semestre, poderá ser publicado o boletim nas dependências do IMDS ou
remetidos ao (à) aluno (a) e/ou responsável legal por correio ou internet, não podendo ser
considerado como SPAM quando enviado por e-mail.

12 - CERTIFICAÇÃO
12.1 - A certificação é conferida na conclusão de cada curso.

Este regulamento está sujeito à alterações. Qualquer dúvida procure-nos.
A direção.


