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Lista de Procedimentos para a Marcação de Horários (2018/2)
1 – Pegue a Ficha de Horários em branco disponível na entrada
2 – Anote o seu horário de Teoria, e Grande Grupo (Orquestra –
estudantes do técnico; Bandas – básico e técnico; Canto Coral –
Estudantes do nível B 2) disponibilizado nos locais abaixo:
 Popular ao lado do TCG
 Erudito no Painel de Avisos logo após o Hall de Entrada
 Musicalização Infanto-juvenil no Bloco B
3 – De posse do seu horário de instrumento e Grande Grupo, procure o seu
professor de instrumento no bloco específico para:
 Confirmar o horário da sua aula de Instrumento
 Confirmar o horário da sua prática de conjunto (se houver)
 Confirmar o horário das outros componentes curriculares
específicos do seu curso (se houver)
Obs: Os alunos da Música Popular devem se dirigir ao TCG para este
procedimento
ATENÇÃO: Você só pode marcar o horário das aulas de instrumento após
confirmar o seu horário de componentes curriculares teóricos. Caso o
seu nome não conste em nenhuma das listas de turma teórica, procure os
Coordenadores de Teoria Erudita e Popular para resolver essa questão antes
de marcar o horário de instrumento na Sala de Coordenação.
4 – Após ter marcado TODO o seu horário, se dirija ao Bloco E para:
 Alunos do Técnico Erudito: Marcar seus horários de Música de
Câmara
 Alunos formandos de B6 e T8 dos Cursos Eruditos: Reservar
horário com o pianista para o seu Recital de Formatura.
5 – Para Estudantes que PERMANECERÃO NO MESMO TURNO EM
1º/2019 terão preferência na marcação de horários de instrumento com seus
professores, nos seguintes horários:
 MATUTINO: 8h às 10h
 VESPERTINO: 14h às 16h
 NOTURNO: 19h às 21h
6 – Para Estudantes de TROCA de TURNO e RETORNO de
TRANCAMENTO (para o 1º/2019), horários de pré-marcação de
instrumento e confirmação de turmas teóricas para 1º semestre 2019:
 MATUTINO: 10h às 12h
 VESPERTINO: 16h às 18h
 NOTURNO: 21h às 23h

