SOCIEDADE MUSICAL E RECREATIVA LAPA
Rod. Baldicero Filomeno, 7792. CEP: 88.064-001 CNPJ 79.005.716/0001-31
Reconhecida como de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 3767/92

Edital para os Cursos de Música da Banda da Lapa - 2016
Art. 1º – A Sociedade Musical e Recreativa Lapa, entidade sem fins lucrativos com 120 anos
de história, vem por meio deste edital abrir vagas para os Cursos de Música 2016, com o
tradicional objetivo de formar músicos voluntários para atuarem na Banda de Música dessa
entidade.
Art. 2º — Os cursos oferecidos este ano, suas vagas e requisitos, são:
CURSO
VAGAS
INICIAÇÃO MUSICAL
40
REQUISITOS PARA REALIZAR O CURSO DE INICIAÇÃO MUSICAL
- Tornar-se associado da Soc. Mus. e Rec. Lapa com a contribuição mínima de R$
30,00 (trinta reais) mensais; e
- Realizar a inscrição no prazo estabelecido neste edital;
OBSERVAÇÃO
- NÃO é necessário saber tocar um instrumento musical ou possuir qualquer
conhecimento de teoria musical.
- No final deste curso, com previsão de 4 meses, os alunos receberão instrumentos
musicais emprestados pela Sociedade e passarão automaticamente para o curso de
Técnica de Instrumento, observadas as condições dos artigos 8º e 9º deste edital.

CURSO
VAGAS
Técnica de instrumento de sopro – Flauta Transversal (Nível Básico)
04
REQUISITOS PARA REALIZAR O CURSO
- Tornar-se associado da Soc. Mus. e Rec. Lapa com a contribuição mínima de R$
40,00 (quarenta reais) mensais;
- Realizar a inscrição no prazo estabelecido neste edital;
- Possuir instrumento próprio; e
- Ser aprovado em teste de conhecimento prático.
OBSERVAÇÃO
- É necessário ter conhecimento básico de teoria musical.

CURSO
VAGAS
Técnica de instrumento de sopro – Clarinete (Nível Básico)
05
REQUISITOS PARA REALIZAR O CURSO
- Tornar-se associado da Soc. Mus. e Rec. Lapa com a contribuição mínima de R$
40,00 (quarenta reais) mensais;
- Realizar a inscrição no prazo estabelecido neste edital;
- Possuir instrumento próprio; e
- Ser aprovado em teste de conhecimento prático.
OBSERVAÇÃO
- É necessário ter conhecimento básico de teoria musical.

CURSO
Técnica de instrumento de sopro – Saxofone Alto (Nível Básico)
REQUISITOS PARA REALIZAR O CURSO

VAGAS
03
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- Tornar-se associado da Soc. Mus. e Rec. Lapa com a contribuição mínima de R$
40,00 (quarenta reais) mensais;
- Realizar a inscrição no prazo estabelecido neste edital;
- Possuir instrumento próprio; e
- Ser aprovado em teste de conhecimento prático.
OBSERVAÇÃO
- É necessário ter conhecimento básico de teoria musical.

CURSO
VAGAS
Técnica de instrumento de sopro – Saxofone Tenor (Nível Básico)
02
REQUISITOS PARA REALIZAR O CURSO
- Tornar-se associado da Soc. Mus. e Rec. Lapa com a contribuição mínima de R$
40,00 (quarenta reais) mensais;
- Realizar a inscrição no prazo estabelecido neste edital;
- Possuir instrumento próprio; e
- Ser aprovado em teste de conhecimento prático.
OBSERVAÇÃO
- É necessário ter conhecimento básico de teoria musical.

CURSO
VAGAS
Técnica de instrumento de sopro – Trompete (Nível Básico)
04
REQUISITOS PARA REALIZAR O CURSO
- Tornar-se associado da Soc. Mus. e Rec. Lapa com a contribuição mínima de R$
40,00 (quarenta reais) mensais;
- Realizar a inscrição no prazo estabelecido neste edital;
- Possuir instrumento próprio; e
- Ser aprovado em teste de conhecimento prático.
OBSERVAÇÃO
- É necessário ter conhecimento básico de teoria musical.

CURSO
VAGAS
Técnica de instrumento de sopro – Trombone (Nível Básico)
04
REQUISITOS PARA REALIZAR O CURSO
- Tornar-se associado da Soc. Mus. e Rec. Lapa com a contribuição mínima de R$
40,00 (quarenta reais) mensais;
- Realizar a inscrição no prazo estabelecido neste edital;
- Possuir instrumento próprio; e
- Ser aprovado em teste de conhecimento prático.
OBSERVAÇÃO
- É necessário ter conhecimento básico de teoria musical.

CURSO
VAGAS
Técnica de instrumento de sopro – Bombardino Bb (Nível Básico)
02
REQUISITOS PARA REALIZAR O CURSO
- Tornar-se associado da Soc. Mus. e Rec. Lapa com a contribuição mínima de R$
40,00 (quarenta reais) mensais;
- Realizar a inscrição no prazo estabelecido neste edital;
- Possuir instrumento próprio; e
- Ser aprovado em teste de conhecimento prático.
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OBSERVAÇÃO
- É necessário ter conhecimento básico de teoria musical.

CURSO
VAGAS
Técnica de instrumento de sopro – Tuba Bb (Nível Básico)
02
REQUISITOS PARA REALIZAR O CURSO
- Tornar-se associado da Soc. Mus. e Rec. Lapa com a contribuição mínima de R$
40,00 (quarenta reais) mensais;
- Realizar a inscrição no prazo estabelecido neste edital;
- Possuir instrumento próprio; e
- Ser aprovado em teste de conhecimento prático.
OBSERVAÇÃO
- É necessário ter conhecimento básico de teoria musical.

CURSO
VAGAS
Técnica de instrumento de percussão – Bateria (Nível Básico)
04
REQUISITOS PARA REALIZAR O CURSO
- Tornar-se associado da Soc. Mus. e Rec. Lapa com a contribuição mínima de R$
40,00 (quarenta reais) mensais;
- Realizar a inscrição no prazo estabelecido neste edital;
- Possuir instrumento próprio; e
- Ser aprovado em teste de conhecimento prático.
OBSERVAÇÃO
- É necessário ter conhecimento básico de teoria musical.

CURSO
VAGAS
Prática de em conjunto (Nível Básico)
20
REQUISITOS PARA REALIZAR O CURSO
- Estar realizando um Curso de Técnica de instrumento de Sopro ou Percussão (Nível
Básico) da entidade;
- Realizar a inscrição no prazo estabelecido neste edital; e
- Possuir instrumento próprio.
OBSERVAÇÃO
- É necessário ter conhecimento básico de teoria musical.
Art. 3º - O período de inscrição é de 16 de julho de 2016 a 30 de julho de 2016, através do
envio do Formulário de Inscrição e cópia de todos os documentos contidos no art. 4º para o
e-mail: bandadalapa@hotmail.com, ou entregando pessoalmente aos sábados, das 14h às
16h, na sede da entidade, localizada na Rod. Baldicero Filomeno, 7792, Ribeirão da Ilha,
Florianópolis – SC, CEP: 88.064-001.
Art. 4º - A inscrição será realizada mediante a apresentação ou envio do Formulário de
Inscrição - Anexo I devidamente preenchida juntamente com uma fotocópia do comprovante
de residência, preferencialmente conta de luz, do R.G. e CPF do responsável, ou do aluno
maior de idade, e uma foto 3X4.
Art. 5º - A aula inaugural de todos os cursos será no dia 06 de agosto de 2016 (sábado), às
das 13h30 às 15h30, na sede da entidade. Nesse dia será informado o horário de todas os
cursos, sendo que todos serão aos sábados, a princípio.
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Art. 6º – O local das aulas será a Sede da Sociedade Musical e Rec. Lapa, conforme o
endereço especificado no Art. 2º.
Art. 7º – O Curso de Iniciação Musical será realizado aos sábados, das 14h às 15h, no
período de agosto de 2016 a novembro de 2016, com um período de férias em dezembro de
2016. Durante as aulas de teoria musical serão ensinados conteúdos como: divisão musical,
escalas, disposição das notas no pentagrama, claves, entre outros.
Art. 8º - Após o Curso de Iniciação Musical os alunos que concluírem com aproveitamento
mínimo de 60% poderão escolher o instrumento de aprendizado, de acordo com sua
classificação, obedecendo a disponibilidade de vagas a seguir:
Instrumento
Flauta
Clarinete
Saxofone Alto
Trompete
Trombone
Bombardino
Tuba Bb
Lira
Percussão

Vagas
04
05
03
04
04
02
02
01
15

Art. 9º – Os instrumentos serão emprestados pela Sociedade Musical e Recreativa lapa ao
aluno, enquanto este estiver aprendendo música na entidade. As aulas de Técnica de
Instrumento de Sopro ou Percussão, ministradas nessa nova fase, terão como requisito um
aumento na contribuição social, passando a ser de R$ 40,00 mensais, a partir do momento
que o aluno receber o instrumento musical.
Art. 10 – As aulas NÃO serão repostas, mesmo que os alunos justifiquem sua ausência. No
entanto o material eventualmente previsto para a aula perdida será entregue ao aluno
posteriormente.
Art. 11 – A contribuição social mensal deverá ser paga através de depósito programado na
conta Banco do Brasil da Sociedade Mus. e Rec. Lapa, Ag. 5201-9, conta 2.005.800-4, até o
dia 05 de cada mês; ou pagas através de carnê no primeiro dia de aula de cada mês.
Art. 12 – O teste de nivelamento para os Cursos de Técnica de Instrumento de Sopro ou
Percussão será realizado no dia 06/08/2016, às 15h, na sede da entidade. Será cobrada a
leitura de um trecho musical a prima vista e escalas.
Art. 13 – Todos os cursos deste edital terão 01 (um) encontro semanal, a princípio somente
aos sábados.
Art. 14 – O estatuto da Sociedade Musical e Recreativa Lapa, que rege os direitos e
deveres do associado, bem como o funcionamento de toda entidade, encontra-se disponível
no site www.bandadalapa.com.br
Art. 15 – Os atuais associados da entidade, que contribuem com um valor menor do que o
requisito do curso correspondente neste edital, deverão complementar este valor mensal.
Art. 16 – O associado que deixar de pagar sua mensalidade até o dia 20 do mês
correspondente NÃO poderá mais freqüentar as aulas de música de que trata este Edital.
Florianópolis, 15 de julho de 2016.
JOSÉ CARLOS CORREA
Presidente da Sociedade Musical e Recreativa Lapa

SOCIEDADE MUSICAL E RECREATIVA LAPA
Rod. Baldicero Filomeno, 7792. CEP: 88.064-001 CNPJ 79.005.716/0001-31
Reconhecida como de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 3767/92

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 2016 – ANEXO I
COLAR FOTO
3X4 AQUI

Este anexo deverá ser preenchido após a leitura do Edital para
os

Cursos

de

Música

da

Banda

da

Lapa

–

2016.

Posteriormente deve ser escaneado e enviado por e-mail,
junto com os documentos solicitados no art. 4º do referido
edital, ou entregue impresso no prédio da entidade até
30/07/2016.
ASSOCIADO

Nome:
Data de nascimento:

Idade:

anos

Endereço:
CEP:

Localidade:

Telefone:

Celular:

Profissão :

Você estuda: SIM ( ) NÃO ( )

Qual sua formação: Ensino Fundamental( ) Médio ( ) Superior (

)

Qual período está estudando:
Email:
PARA MENOR DE IDADE, INFORMAÇÕES
DO RESPONSÁVEL LEGAL

MAE

PAI

Nome Pai / Mãe:
Profissão:

Telefone:

Email:
INFORME O(S) CURSO(S) DO EDITAL - 2016 QUE POSSUI INTERESSE

(

) INICIAÇÃO MUSICAL

(

) TÉCNICA DE INSTRUMENTO DE SOPRO OU PERCUSSÃO

INSTRUMENTO MUSICAL QUE POSSUI _____________________________
( ) PRÁTICA EM CONJUNTO
INSTRUMENTO MUSICAL QUE POSSUI _____________________________
SOLICITAÇÃO DO ASSOCIADO OU RESPONSÁVEL LEGAL

Solicito me associar à Sociedade Musical e Recreativa Lapa, informo que estou
ciente do estabelecido no Edital para os Cursos de Música da Banda da Lapa –
2016, bem como das regras de funcionamento da Sociedade Musical e
Recreativa Lapa.
___ /___/______
(Data)

_______________________________________________________
Assinatura do Responsável ou do Associado / Aluno maior de idade

