
                                        

REGULAMENTO DO CORAL INSTITUCIONAL 
 

O Coral da Celso Lisboa é uma iniciativa ligada à Escola de Artes, de caráter educacional, cultural, 

sem fins lucrativos e com duração indeterminada. 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS INSCRIÇÕES E INGRESSO 

 

Art. 1° – Para estar habilitado a participar do Coral Institucional, 

 

I) Aluno: deve estar regularmente matriculado, com a situação CURSANDO no 

Sistema Acadêmico. As inscrições devem ser realizadas através de e-mail com 

nome completo, telefone e matrícula para escoladeartes@celsolisboa.edu.br. 

II) Funcionário: deve estar em situação ativa na Celso Lisboa. As inscrições devem ser 

realizadas através do e-mail do RH. 

III) Comunidade: são considerados membros da comunidade, funcionários de empresas 

fornecedoras da Celso Lisboa, prestadores de serviço e participantes de projetos 

culturais, como Escola de Artes. As inscrições devem ser realizadas através de e-

mail com nome completo e telefone para escoladeartes@celsolisboa.edu.br. 

 

Art 2° – A participação dos interessados no Coral é facultativa e sujeita à disponibilidade de 

vagas. A iniciativa é gratuita, porém é imprescindível que o interessado verifique a sua 

disponibilidade para participar dos ensaios nos horários estipulados. Após a verificação, o 

interessado deverá realizar um teste de admissão com o Regente, dentro do horário das aulas. 

 

Art 3° – Em caso de admissão, o interessado passa a integrar um naipe a critério do Regente, 

como coralista. 

 

CAPÍTULO II 

 

DO INCENTIVO 

 

Art. 4° – Será concedido como incentivo 40 Horas de Atividade Complementar por semestre 

para o aluno coralista que obtiver o mínimo de 75% de frequência nas aulas e participar de todos 

os eventos oficiais do coral. 

 

Parágrafo único: Ao integrar o Coral, o aluno abdica de remuneração, recebendo pela sua 

participação Horas de Atividade Complementar e Certificado de Participação, quando solicitado. 

 

CAPÍTULO III 

 

DAS OBRIGAÇÕES 

 

Art. 6° – São obrigações dos coralistas:  

- Comparecer nos ensaios 

- Assinar a lista de presença 

- Indicar ciência na da leitura do presente Regulamento via e-mail de inscrição 

- Comparecer às apresentações oficiais e ensaios geral 
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- Comunicar com antecedência ao Regente quando não puder comparecer aos ensaios 

- Oficializar seu desligamento, quando houver a necessidade. 

 

Parágrafo único: Ao ingressar no Coral, o coralista fica ciente de que os custos relacionados ao 

figurino das apresentações é de sua responsabilidade. 

 

Art. 7° - Será desligado do Coral, o coralista que: 

- Desrespeitar alguma norma do presente Regulamento, cometer falta grave ou abandono as 

atividades; 

- Faltar mais de duas vezes os ensaios no mesmo mês sem justificativa. 

 

Art. 8° – São obrigações do Regente: 

- O processo seletivo dos coralistas 

- Preparação e execução das práticas musicais 

- Acompanhamento da frequência e assiduidade dos coralistas, enviando o relatório mensal para 

a Escola e Artes e o Recursos Humanos. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DOS ENSAIOS 

 

Art. 9° – Os ensaios ocorrerão uma vez por semana, em data e horário previamente acertados 

com o Regente, podendo ser alterado o dia e local, avisados por e-mail. 

 

Art. 10° – Excepcionalmente, poderão ocorrer ensaios extraordinários, a critério do Regente, em 

outros dias e horários, a partir das necessidades do Coral. 

 

Parágrafo único: Somente participará da apresentação oficial o coralista que tiver comparecido 

a no mínimo 75% dos ensaios, além da presença no ensaio geral, que antecede a apresentação. 

 

CAPÍTULO V 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 9° – As apresentações oficiais serão decididas entre o Regente e a Direção da Escola de 

Artes. 

 

Art. 10° – Os casos omissos serão resolvidos entre o Regente e a Reitoria. 


