
 

1 
 

FORMAÇÕES MUSICAIS 
Regulamento 2º Semestre 2020/2021 

Tel.: 218 417 248  Alameda  Taguspark 
E-mail: aeist@aeist.pt  Av. Rovisco Pais 1 Av. Prof. Dr. Cavaco Silva 
Website: www.aeist.pt 1049-001 Lisboa 2744-016 Porto Salvo 

Capítulo I – Organização Geral 

Artigo 1º 

Objetivo Geral 

Aprendizagem de técnica vocal e/ou de um instrumento musical, de acordo com os objetivos específicos de cada 
formação, de modo a proporcionar aos alunos uma maneira de aprimorarem os seus dotes musicais. 

Artigo 2º 

Destinatários 

Estudantes do Instituto Superior Técnico (IST), ex-alunos do IST, estudantes de outras instituições de ensino e 
público em geral (idade igual ou superior a 16 anos). Os sócios da Associação dos Estudantes do Instituto 
Superior Técnico (AEIST) usufruem de um desconto de 15€ no valor das formações. 

Artigo 3º 

Inscrições e Pagamento 

A inscrição deverá ser realizada online, através do link 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cprJbp5o3kWVLCZAhMroPPzvECehPHVLisuSxH5iuklU
NE5YMThLMThQUU5DMUtMVzdSRkRCTTFVMi4u . O pagamento da totalidade da formação terá que ser feito 
durante o período de inscrições, de 6 a 20 de março de 2021, através de transferência bancária para o IBAN: 
PT50 0035 0373 00010593230 92. A inscrição é apenas validada aquando do envio do comprovativo de 
transferência para o e-mail formacao@aeist.pt . Caso não sejam cumpridos estes requisitos, o aluno será 
impedido de frequentar a formação.  

As aulas serão individuais, dependendo sempre da disponibilidade da escola.   

 

Artigo 4º 

Local 

As formações realizam-se de forma online, com data e hora a combinar entre o aluno e a escola. 

 

Artigo 5º 

Desistência e Devoluções 

Caso o aluno pretenda desistir, só será devolvido o valor total da formação musical se a desistência for 
comunicada até à data final das inscrições (dia 20 de março de 2021). A desistência após esta data implica a não 
devolução do pagamento efetuado aquando a inscrição. 
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Artigo 6º 

Dados Pessoais 

O aluno autoriza que os seus dados pessoais sejam tratados e utilizados pela AEIST para divulgação das 
atividades formativas da AEIST. 

Artigo 7º 

Avaliação do Curso 

Para efeitos de avaliação e controlo de qualidade das formações musicais ministradas, no final destas a escola 
de música irá solicitar aos formandos o preenchimento de um questionário anónimo que, para os devidos 
efeitos, é tratado no âmbito da gestão da formação. 

 

Capítulo II – Aulas de Guitarra, Piano, Técnica Vocal e Violino 

Artigo 8º 

Duração 

Estas formações terão a duração total de 10 horas, durante 10 semanas. As aulas ocorrem 1 vez por semana, 
com uma duração de 30 minutos. 

Adicionalmente, os alunos têm direito a uma vídeo-aula de Formação Musical por semana, de 30 minutos, sem 
custos adicionais, estando contabilizadas no número de horas totais.  

Artigo 9º 

Material de Apoio 

Na impossibilidade de o aluno não conseguir adquirir o instrumento necessário à formação este, mediante 
disponibilidade, poderá ser fornecido pela escola de música aos alunos, estando incluído no valor do curso. 

Artigo 10º 

Assiduidade 

A assiduidade é registada nas folhas de presença pelo formador. Sempre que o aluno não estiver presente, será 
considerada falta (justificada ou injustificada). Se um aluno avisar até 24h de antecedência que irá faltar à aula 
marcada, esta poderá ser reposta, caso contrário não haverá reposição e não será reembolsado pelo valor da 
aula. Acrescenta-se ainda que, sempre que possível as faltas devem ser justificadas junto do formador e a 
justificação deverá ser enviada por e-mail para formacao@aeist.pt. As faltas dadas pelos formadores serão 
compensadas em datas acordadas com o aluno. 
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 Artigo 11º 

Certificado 

No final do curso, a escola de música emitirá um certificado de participação para cada aluno. 

 

 


