PROCEDIMENTOS DE ADMISSAÕES
Todos os candidatos devem ser entrevistados pelo Director Pedagógico e / ou a um
funcionário qualificado. As decisões tomadas são baseados na disponibilidade de lugares e, a
nível superior, sobre as qualificações e idades.
INSCRIÇÃO :
A taxa de inscrição é um pagamento único cobrado a cada inicio do ano. A inscrição poderá
ser realizada pelo candidato ou pelos pais e encarregados em caso de menores. A pré
inscrição pode ser feita online via e-mail e completa-se na secretaria do Conservatório. A
inscrição só é completa apôs preenchimentos de todos os requisitos exigidos e taxas paga. As
nossas tarifas são diferenciadas verifique as na nossa tabela de preços no anexo I & II. São
isentos de taxas de inscrição os alunos que beneficiam duma bolsa ou ajuda social da
MUSIARTE. I n s c r i ç ã o : +258 82 810 73 96 or +258 84 796 3203 office@SONCAinternational.org
TAXA DE REINGRESSO:
A taxa de reingresso é um pagamento único cobrado a cada inicio do ano para os alunos que
já tinham frequentado o Conservatório. Verifique as tarifas diferenciadas na nossa tabela de
preços. São isentos de taxas de transportes os alunos que beneficiam duma bolsa ou ajuda
social.
REQUISITOS:
 Formulário de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo responsável
 Fotocopia de BI, Dire ou passaporte e duas (2) fotografias
 Taxa do cartão do estudante: O cartão do estudante é a identidade obrigatória, a taxa
para o cartão noviço e de 500.00MT.
PROPINAS*: Cada ano lectivo é composto por três (3) trimestres. As propinas são pagas
trimestralmente. Caso não seja possível condições de excepções podem ser solicitados junto
à secretaria para um pagamento adaptado. Á partir de 2017 as propinas serão diferenciadas:
tarifas para alunos nacionais e tarifas para alunos estrangeiros. Alunos estrangeiros inscritos
antes de 2017 na MUSIARTE não serão contemplados nesta mudança.
*Tabele de preços no anexo I & II
MODALIDADES DE PAGAMENTOS:
(a) Cheque, (b) Deposito directo para a conta bancária da SONÇA INTERNACIONAL (c)
Transferência bancária (d) POS, (e) Pagamento em dinheiro junto a tesouraria
Observações:

O pagamento via CHEQUE é feito junto a Tesoureiro do Conservatório e um recibo
será emitido após a confirmação da entrada do valor na conta da escola.

Se preferir fazer um DEPÓSITO DIRECTO NA CONTA DO BANCO DA SONÇA
internacional, será obrigado a enviar o comprovativo de pagamento. Um recibo será
emitido mediante apresentação do comprovativo original.

Se o pagamento for feito via TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, o comprovativo de
pagamento (Bordereaux de Débito) deve ser entregue ao Tesoureiro do Conservatório,
e um recibo será emitido após a confirmação da entrada do valor na conta da escola.

Se o pagamento for feito via POS, o aluno ou encarregado de educação será
responsável por pagar todos os encargos bancários que o Conservatório incorra com
esse pagamento. Um recibo será emitido imediatamente após pagamento de todas as
taxas.
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PAGAMENTOS ATRASADOS:
Uma taxa de penalização será cobrada após 30 dias de atraso no pagamento. Após este
período sem regularização das propinas, o aluno perde o direito de frequência.
DESISTÊNCIAS / AUSÊNCIAS:
O Encarregado de Educação é responsável pelo pagamento integral das propinas e taxas do
último trimestre em que os alunos estejam matriculados. Em nenhuma circunstancia haverá
descontos para ausências do conservatório não justificadas. As ausências por motivo maior
(doença) devem ser anunciadas, (obrigação escolar) anunciadas com antecipação de pelo
menos 48h. As aulas serão assim restituídas. As ausências por motivo de férias devido ao
choque de calendário escolar devem ser anunciadas com antecipação de pelo menos quatro
(4) semanas. As aulas serão antecipadas ou posteriormente restituídas.
AVALIAÇÃO CONTINUA E EXAMES: As avaliações continuas são feitas em classes e
através das audições. TRANSIÇÃO DE NIVEIS E EXAMES:
Todas a passagens de níveis e ciclos independentemente do regime livre ou vocacional são
sujeito à exames no final do ano lectivo. Os alunos do regime vocacional tem exames
anualmente.
TRANSPORTES:
O Conservatório dispõe de possibilidades de transportes para os alunos. Consulte a nossa
tabela de preços. São isentos de taxas de transportes os alunos que beneficiam da ajuda
social.
AVISO:
Se não houver aviso dos pais especificando o contrário, a MUSIARTE Conservatório de
Musica e Arte Dramática está autorizada a usar sons e imagens dos alunos que participem
nas audições, concertos e actividades do Conservatório.
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PROPINAS 2016-2017
CURSO LIVRE
Tarifas para aulas INFANTIL (6 à12 anos) em pequenos grupo (4 max)
Propinas para alunos de nacionais (em meticais/USD)
Propinas 1° & 2° Ciclo
Idade
Propinas
Instrumentos
Trimestrais
Piano
6 à 12
12,000.00 MT
160.00 USD
Instrumentos à cordas:
Violino, Alto & Violoncelo 6 à 12
12,000.00 MT
160.00 USD
Guitarra
6 à 12
11,100.00 MT
148.00 USD
Instrumentos a ventos
Trompete, Clarinete
6 à 12
12,000.00 MT
Saxofone, Flauta de Bisel
160.00 USD
Canto
Canto moderno
8 à 12
12,000.00 MT
160.00 USD
Percussão
Bateria
6 à 12
9,600.00 MT
128.00 USD
Primeira Infância
8,700.00 MT
Iniciação Musical para
116.00 USD
3à5
crianças precoce
anos

Taxa de
Inscrição
1,000.00 MT
13.00 USD

Taxa de
Reingresso
800.00MT
11.00 USD

Propina anual
desconto de 10%
36,000.00 MT
480.00 USD

1,000.00 MT

800.00MT

1,000.00 MT

800.00MT

36,000.00 MT
480.00 USD
36,000.00 MT
480.00 USD

1,000.00 MT

800.00MT

36,000.00 MT
480.00 USD

1,000.00 MT

800.00MT

36,000.00 MT
480.00 USD

1,000.00 MT

800.00MT

34,830.00 MT
384.00 USD

1,000.00 MT

800.00MT

26,100.00 MT
348.00 USD

NON VOCACIONAL COURSE
Fees for children (6 to 12) in small group (4 max)
Fees for foreign students / Tarifas para alunos de nacionalidade estrangeira
Instruments
Age
Fee per Term
Registration
Returning
Fee
Fee
Piano
12+
15,150.00 MT
1,000.00 MT
800.00MT
202.00 USD
13.00 USD
11.00 USD
String Instruments:
Violin, Alto & Violoncello 12+
15,150.00 MT
1,000.00 MT
800.00MT
202.00 USD
Guitar
12+
16,150.00 MZN
1,000.00 MT
800.00MT
215.00 USD
Wind Instruments
Trumpet, Clarinet
12+
15,150.00 MT
1,000.00 MT
800.00MT
Saxophone, Recoder
202.00 USD
Voice
Voice
12+
15,150.00 MT
1,000.00 MT
800.00MT
202.00 USD
Percussion
Drums
12+
800.00MT
12,600.00 MT 1,000.00 MT

168.00 USD
Primeira Infância
Early childhood

3 to 5

8,700.00 MT
116.00 USD
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1,000.00 MT

800.00MT

Annual fee benefit
less 10%
45,450.00 MT
606.00 USD
45,450.00 MT
606.00 USD
45,450.00 MT
606.00 USD
45,450.00 MT
606.00 USD
45,450.00 MT
606.00 USD
27,800.00 MZN
504.00 USD
26,100.00 MT
348.00 USD
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PROPINAS 2016-2017
REGIME VOCACIONAL 1° CICLO
1° Ciclo Nível I, II, III Curso elementar de Instrumento (6-12 anos)
Formação

Instrumento

Disciplinas
1°Instrumento Principal:
Piano, Canto, Inst. a Corda, Inst.
de sopro, percussão
Instrumento principal em grupo

Carga Horário Semanal
Nível I
Nível II
Nível III
30’

45’

1h30

1h30

45’

--

--

30’
Nível I
1h30

45’

45’

45’

45’

45

1h30

1h30

1,30

--

1h30

Carga horária seminal Total

5h

5h45

8h15

Carga horária Mensal

20h

21h8

32h6

Carga horária Anual

180h

196h20

293h40

2° Instrumento
2° Instrumento principal em grupo
Teoria, Rítmica e Percepção
Musical Teoria de Harmonia &
Disciplina
Analise Musical
teóricas
História de Musica & Treino
Auditivo
Canto Coral
Disciplinas
Interpretativas de Trio, Quarteto & Quinteto
Conjunto
Ensamble diversos
Actividades de enriquecimento curricular (a)

Propinas

Total

45’

Mensal
indicativo
9,200.00 MT
131.00 USD

3h

Trimestral

Anual

27,600.00 MT 82,800.00 MT
394.00 USD 1,183.00 USD

Nota:
(a) Audições publicas, concertos, actividades de enriquecimento organizados pelo
conservatório
(b) Pagamentos numa só prestação beneficia dum desconto consulte o regulamento geral.
- A taxa de inscrição anual é de 1,000.00 MZN.
- As matriculas são anuais e os pagamentos são feitos em três prestações, ou anual.
(c) - Pagamentos em USD será o correspondente em Meticais ao cambio do dia.
I n s c r i ç ã o : +258 82 810 73 96 or +258 84 796 3203 - office@SONCAinternational.org
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PROPINAS 2016-2017
REGIME VOCACIONAL 2° CICLO
2° Ciclo Nível IV, V Curso Pré-académico, Propedêutico de Instrumento &
Certificados (12- 15 anos & 17-19 anos)

Formação

Disciplinas
1°Instrumento Principal:
Piano, Canto, Inst. a Corda,
Inst. de sopro, percussão
Instrumento principal em grupo

Instrumento

2° Instrumento
2° Instrumento principal em
grupo

Teoria, Rítmica e Percepção
Musical Teoria de Harmonia &
Disciplina
Analise Musical
teóricas
Historia de Musica & Treino
Auditivo
Disciplinas Canto Coral
Interpretativas Trio, Quarteto & Quinteto
de Conjunto Ensamble diversos
Actividades de enriquecimento curricular (a)
Carga horária seminal Total

Carga Horário Semanal
Nível IV
Nível V
45’

30’
Nível II
1h30
2 Nível I & II
45’

45’

45’
1h30
45’
Nível III
1h30

45’

45’

1h30

1h30

-5h

1h30
5h45

Carga horária Mensal

20h

21h8

Carga horária Anual

180h

196h20

Propinas

Mensal

Total

9,600.00 MT
137.00 USD

Trimestral
28,800.00 MT
411.00 USD

Anual
86,400.00 MT
1,233.00 USD

Nota:
(d) Audições publicas, concertos, actividades de enriquecimento organizados pelo
conservatório
(e) Pagamentos numa só prestação beneficia dum desconto consulte o regulamento geral.
- A taxa de inscrição anual é de 1,000.00 MZN.
- As matriculas são anuais e os pagamentos são feitos em três prestações, ou anual.
(f) - Pagamentos em USD será o correspondente em Meticais ao cambio do dia.
I n s c r i ç ã o : +258 82 810 73 96 or +258 84 796 3203 - office@SONCAinternational.org
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REGISTRATION:
The registration fee is a one-time payment charged to every new student at Conservatory. The
candidate or responsible can register via online or at our office as soon as all requirement is
fulfilled. Students who benefit from our scholarship or social assistance are exempt from
registration fees.
RETURNING FEE:
A returning fee is charged to a returning student at Conservatory at the beginning of each
academic year. Students who benefit from our scholarship or social assistance are exempt
from registration fees.
REQUIREMENTS:
- Application form duly completed and signed by the person in charge
- Photocopy of ID, Dire or Passport and two (2) pictures
STUDENT CARD FEE:
The student card is a mandatory ID, the fee for new student card is 500.00MT.
TERMS FEES:
There are three (3) terms per academic year. Tuition fees are payable per trimester. Payment
exceptions can be request at our office. As from 2017 tuition fees will be differentiated: we will
have rates for national students and rates for foreign students. Foreign students enrolled before
2017 at MUSIARTE will not be included in this change.
PAYMENT CONDITIONS:
The following modalities can be used: (a) Cheque, (b) Direct deposit into the school’s bank
account (c) Bank Transfer, (d) POS (Point of Sale), (e) Payment in cash at the treasury
Observations: (a) The payment via CHECK is done with the Treasurer of the Conservatory
and a receipt will be issued after confirmation of the entry of the amount into the school account
(b) If you prefer to make a DIRECT DEPOSIT IN THE BANK OF THE SCHOOL ACCOUNT,
you will be required to send the original of the receipt (duplicate copy) as proof of payment. A
receipt will be issued upon presentation of the original proof (c) If payment is made via BANK
TRANSFER, the proof of payment (Bordereaux de Débito) must be delivered to the Treasurer
of the Conservatory, and a receipt will be issued after confirmation of the entry of the amount
into the school account (d) If the payment is made via POS, the student or guardian will be
responsible for paying all bank charges that the Conservatory incurs with this payment. A
receipt will be issued immediately upon payment of all fees.
TRANSPORT:
The Conservatory has transport possibilities for students. Check our price list. Students who
benefit from social assistance are exempt from transportation fees.
DELAYED PAYMENTS:
A penalty fee will be charged after 30 days of late payment. After this period without
regularization of tuition fees, the student loses the attendance right.
DROPOUTS / ABSENTEES:
The Educational Guardian, or Adult student is responsible for full tuition and fees for the last
term in which students are enrolled. Under no circumstances will there be discounts for
unexcused absences from the conservatory. Absences due to major reason (illness) must be
announced, (school obligation) announced in anticipation of at least 48 hours. Classes will thus
be restored. Vacation absences due to the school calendar clash should be announced in
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anticipation of at least four (4) weeks. Classes will be either advanced or later refunded.
CONTINUOUS EVALUATION AND EXAMS: Continuous evaluations are done in classes and
through auditions.
TRANSITION OF LEVELS AND EXAMS:
All levels transitions and cycles, independently of the free or vocational curricula are subject to
exams at the end of the school year. The students of the vocational regime have examinations
annually.
NOTICE:
If there is no parent's notice specifying otherwise, MUSIARTE Conservatory of Music and
Drama is authorized to use sounds and images of students participating in the Conservatory's
auditions, concerts and activities.

Note: Should you wish to pay in USD kindly check our US account details:
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