
 

INSTRUÇÕES – MATRÍCULA 2017-1  

Obrigado mais uma vez por se inscrever nas Oficinas de Música da UFG! 

Publicamos a lista de selecionados em 1ª CHAMADA para se matricular nos cursos das 

Oficinas da UFG.  

ANTES DE VERIFICAR SE SEU NOME ESTÁ NA LISTA, leia estas informações: 

1. Esta é somente a 1ª chamada! Se seu nome não está na lista, por favor aguarde, pois 

faremos várias outras chamadas ao longo de fevereiro e março, até que todas as vagas 

sejam preenchidas. 

 

2. Os professores dos cursos de Guitarra, Piano, Percussão e Violino Avançado ainda não 

puderam me enviar sua lista de alunos selecionados. Publicaremos essas listas em breve, 

e avisaremos por e-mail (além da divulgação no site).  

 

3. Se você ainda não tiver sido convocado quando todas as vagas tiverem sido 

preenchidas, você ainda tem chance de ser chamado! Seu nome ficará em um Cadastro-

Reserva, e assim que houverem desistências, chamaremos novos alunos do Cadastro. 

Chamaremos alunos do nosso cadastro durante todo o ano. 

4. Todas as pessoas que se inscreveram e não foram chamadas de imediato ficarão nesse 

cadastro-reserva. Entraremos em contato por e-mail ou telefone lhe avisando que 

apareceram novas vagas, e você será convocado para a matrícula. 

5. Se seu nome está na lista desta 1ª CHAMADA, você tem SOMENTE do dia 21 ao 

dia 24 de fevereiro para comparecer na sede das Oficinas de Música (localização: 

https://goo.gl/maps/h8K5Su9YbeL2) para efetuar sua matrícula, entre 09h00 e 

12h00/14h00 às 18h00. Se você não puder ir, peça outra pessoa (maior de 18 anos) ir em 

seu lugar e fazer sua matrícula levando a documentação necessária (cópia de RG, CPF e 

Comprovante de Endereço). 

6. Quem não comparecer entre 21 e 24 de fevereiro perderá a vaga. No dia 26 de 

fevereiro publicaremos uma 2ª CHAMADA, para preencher as vagas que sobrarem da 1ª 

CHAMADA. 

7. A matrícula da 2ª chamada será do dia 01 ao dia 03 de março. 

8. O Regulamento das Oficinas está em anexo. Leia-o atentamente. Nesse regulamento 

constam todas as informações sobre pagamentos, datas importantes, aulas, etc.  

9. No dia da matrícula, você definirá os horários de suas aulas com o Secretário das 

Oficinas de Música. Mas você já pode ir escolhendo os horários de sua preferência no 

link: http://oficinasdemusicaem.wixsite.com/oficinasdemusicaufg/instrumentos. Os 

primeiros a fazer matrícula terão preferência na seleção dos horários.   

Sejam muito bem vindos! 

Obrigado, 

Coordenação das Oficinas de Música da EMAC/UFG 

Av. Universitária (Antiga Rua 10), nº 1166, Setor Universitário - Goiânia, GO, 74605-

220 
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