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PROCEDIMENTOS IMPORTANTES PARA O ESTUDANTE CEP –EMB
Caros Estudantes, sejam bem-vindos(as) ao 1º semestre de 2022 da Escola de Música de
Brasília (EMB)

1. Após fazer sua matrícula, no prazo de 04 a 14 de Janeiro de 2022 – seguindo as
orientações de matrícula constantes no Edital próprio, visite o site da Escola de
Música de Brasília (www.emb.se.df.gov.br) e confira o itinerário formativo do
seu curso no menu “pedagógico”;
2. Ainda no menu “pedagógico” verifique quem é o coordenador pedagógico do seu
curso, de acordo com seu instrumento e área. Ex: se estudante de flauta
transversal, a área é Coordenação Pedagógica de “Madeiras”. O email da
coordenação e o nome do coordenador estarão indicado ao lado;
3. ATENÇÃO: Estudante, observe bem os componentes curriculares dispostos
semestre a semestre. Você deverá cursá-los procurando não deixar pendências de
um semestre para outro;
4. Estudantes de primeiro semestre não podem fazer trancamento ou trocas de
turno no primeiro semestre; mesmo já tendo sido estudantes da EMB, em outros
semestres.
5. ATENÇÃO: Todos os estudantes ingressos de nível básico 1 (música erudita)
deverão cursar “Introdução ao Canto Coral” (ICCO) além das aulas de
instrumento e de teoria. Se já tiverem cursado (em outros períodos ou outras
escolas), basta solicitarem aproveitamento, junto à Coordenação.
6. Se seu curso é FIC-básico ou Técnico em instrumento musical, todo semestre
você deverá cursar no mínimo: 1) Instrumento Específico; 2) Um componente
curricular de práticas musicais em conjunto e 3) Componentes teóricos. Confira
no itinerário formativo do seu curso no site da EMB quais são os componentes
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específicos de seu curso. Em caso de dúvida, contate o coordenador de seu curso;
7. Se Musicalização Infantojuvenil, todo semestre você deverá cursar no mínimo:
1) Instrumento Específico; 2) Um componente curricular de práticas musicais em
conjunto e 3) Componentes teóricos. Em caso de dúvida, contate o coordenador
de Musicalização Infantojuvenil;
8. Se seu curso é Documentação Musical, Processos Fonográficos ou Arranjo,
contate o coordenador da “TECMUS”;
9. Se Coro Cantares ou Coro Madrigal de Brasília, contate o coordenador de
“Grandes Grupos”;
10. Estará no Site da EMB no menu “Estudante” sua grade de aulas 1º sem/2022,
horários e componentes curriculares. Por favor confira, comparando ao seu
itinerário (orientação nos itens 2 e 4);
11. Em caso de dúvidas ou se observar algum componente curricular não constante
em seus horários, favor contatar o coordenador pedagógico de sua área e/ou a
secretaria escolar;
12. Todos os cursos da Escola de Música de Brasília voltarão a ser realizados de
maneira presencial;
13. Caso haja alguma alteração nas orientações da SEEDF e GDF com realização à
realização das aulas devido a variações dos índices pandêmicos, obrigando que
algum componente curricular, ou atividade seja ofertada em modo online, todas
as informações estarão no site e nas mídias sociais da EMB e nas mídias sociais.
Visite o site para todas as orientações sobre formas e meios de acesso e uso das
plataformas digitais;
14. Assista às outras publicações lá existentes, como por exemplo orientações para
acesso ao canal de Youtube da EMB onde existem várias playlists de apresentações
como por exemplo o “Shows Virtuais”;
15. ATENÇÃO todos os estudantes: O semestre letivo começará dia 14/02 de 2022.
Durante esta semana, além das aulas regulares acontecerão acontecerão reuniões
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webconferência com todos os coordenadores pedagógicos e suas respectivas áreas.
Fiquem atentos à programação e aos horários.

Para requerimentos gerais, preencha o formulário online,
requerimentos:
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no período de

