LISTA DOS CLASSIFICADOS E LISTA DE SUPLENTES DO EDITAL DE BOLSAS DE ESTUDO

Colocação
1º
2º
3º
4º

Lista dos Classificados de Educação Musical e Performance
Nome Completo
Rodrigo Arnold
João Paulo Seben
Isaias Luz da Silva
Rafael Vetorazzi

Colocação
1º

Lista Suplente de Educação Musical e Performance
Nome Completo
Tainá Terres
Cadeia Produtiva

Não houve alunos aprovados para esta área.

4. DEVERES DOS ALUNOS BOLSISTAS
– Cumprir integralmente as atividades que constituem a contrapartida à bolsa de estudos obtida.
– Obter nota mínima de 8,0 na disciplina do respectivo instrumento e nota mínima de 7,5 nas demais
disciplinas de seu curso, em todas as provas aplicadas no decorrer do período letivo.
– Não possuir mais de uma falta não justificada em cada disciplina durante o período letivo.
– Possuir 100% de comparecimento em todas as avaliações e apresentações, salvo justificativa aceita pela
Assessoria Artística ou Pedagógica.
– Cumprir os demais deveres e responsabilidades previstas no respectivo Termo de Concessão.
5. DO COMUNICADO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA
5.1. Após a assinatura do Termo de Concessão de Bolsa, o(a) BOLSISTA pode por livre e espontânea
vontade decidir desligar-se do programa de bolsas a qualquer tempo, apresentando comunicado expresso
de desistência à Central AMAMUS. No caso dos alunos que recebem a Bolsa Performance/ Educação
Musical, devido aos compromissos de agenda pedagógico-artística assumidos por eles, enquanto
integrantes do grupo artístico/pedagógico, os mesmos devem apresentar o Comunicado supracitado, 30
dias antes da data prevista para interrupção se sua concessão de bolsa conservando sua atuação no grupo
normalmente pelo período. O não respeito ao prazo estipulado implicará ao aluno sofrer as sanções
convencionais previstas no Regimento Interno.
5.2 A AMAMUS por questões diversas poderá rever ou suspender o programa de bolsas a qualquer tempo
mediante o aviso prévio de 30 dias. Os casos omissos serão analisados e decididos pelas Assessorias
Artística e Pedagógica da AMAMUS

Farroupilha, 08 de Julho de 2016.
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