
REGIMENTO INTERNO QUE DETERMINA OS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

DA OFE – ORQUESTRA FILARMÔNICA ESTUDANTIL, SEU FUNCIONAMENTO E DIRETRIZES. 

 

 

 

 

A DIREÇÃO DA HEGENBERG MUSIC E DA OFE – ORQUESTRA FILARMÔNICA ESTUDANTIL, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas, DETERMINA: 

 

 

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno que determina os critérios para a seleção dos 

participantes da OFE – Orquestra Filarmônica Estudantil, seu funcionamento e diretrizes, 

conforme anexo único do presente Decreto. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no site da HM – Hegenberg 

Music e na página da OFE – Orquestra Filarmônica Estudantil no FACEBOOK. 

 

 

CURITIBA, aos 25 dias do mês de janeiro de 2021. 

WILLIAM HEGENBERG 

Maestro e Diretor da OFE – Orquestra Filarmônica Estudantil 

 

 

REGIMENTO INTERNO DA OFE – ORQUESTRA FILARMÔNICA ESTUDANTIL 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este regimento tem por objetivo estabelecer normas gerais referentes ao bom 

funcionamento da OFE – Orquestra Filarmônica Estudantil e das aulas ministradas no Projeto, 

estando ambos, integrados à Direção Cultural do Projeto, estrutura administrativa formada 

pelo Diretor da Hegenberg Music e também Diretor e Maestro da OFE – Orquestra Filarmônica 

Estudantil. 

 

Art. 2º Além da Direção Cultural do Projeto, a estrutura administrativa do grupo musical de 

que trata este regimento será composta pelo Corpo Docente (maestro e professores do 

projeto) e pelos profissionais de apoio técnico-pedagógico, nomeados pela Direção Cultural do 

Projeto ou mediante teste seletivo. 

Parágrafo Único - Cabe à estrutura administrativa do grupo musical fornecer as condições 

necessárias para ensaios, aulas e apresentações. 
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Art. 3º O Corpo Docente será constituído de uma equipe de profissionais preferencialmente 

graduados e, havendo necessidade, graduandos na área específica de atuação. 

 

Art. 4º Compete ao Corpo Docente:  

I - elaborar programação de ensaios, aulas e apresentações do grupo; 

II - realizar seleção, pesquisa e adaptação de repertório quando necessário; 

III - ser assíduo e pontual às atividades; 

IV - realizar os ensaios e demais atividades de acordo com os horários programados, 

cumprindo o cronograma estabelecido pela Direção Cultural; 

V - utilizar estratégias adequadas, alternando os métodos e as técnicas de acordo com a 

clientela e o conteúdo a ser ministrado, a fim de alcançar os objetivos propostos; 

VI - proceder à observação contínua dos alunos e instrumentistas, identificando necessidades 

e carências que interfiram na aprendizagem e desempenho, encaminhando-os à Direção 

Cultural para devida assistência; 

VII - manter a disciplina em classe e colaborar com a ordem geral do Centro Cultural onde 

ocorrem os ensaios e as aulas; 

VIII - participar das atividades sociais e culturais promovidas pela HM, por meio dos grupos de 

Câmara e orquestrais formados no decorrer do ano, de acordo com a necessidade; 

IX - repor os ensaios previstos no calendário que não forem ministrados, visando ao 

cumprimento da carga horária e dos objetivos estabelecidos; 

X - atender aos alunos sujeitos a problemas de adaptação, encaminhando-os à direção 

cultural, caso seja necessário assistência especializada; 

XI - entregar à Direção Cultural, na data prevista, os resultados e as avaliações de 

aprendizagem e desempenho, bem como o registro da frequência dos alunos nas aulas e nos 

ensaios; 

XII - responsabilizar-se pela utilização e conservação dos equipamentos e instrumentos usados 

nos espaços destinados a aulas, ensaios e apresentações; 

XIII - manter bom relacionamento com os alunos e demais integrantes da Orquestra; 

XIV - manter conduta digna; 

XV - participar de reuniões, cursos, seminários, palestras e outros, sempre que convocado pela 

Direção Cultural do Projeto, de acordo com disponibilidade pré-verificada e agendada; 

XVI - colaborar com o bom desenvolvimento das atividades do Projeto; 

XVII - avaliar bimestralmente os alunos verificando o desenvolvimento individual dos mesmos. 

 

Art. 5º É vedado ao Corpo Docente: 

I - pregar, verbalmente ou por escrito, doutrina ou crença pessoal durante o período de aula e 

ensaio; 

II - fazer proselitismo político-partidário e confessional; 

III - promover ou praticar atos de indisciplina, agitação ou ofensa à moral e aos bons costumes; 

IV - fumar em classe; 

V - comparecer no horário e local de trabalho alcoolizado ou portando bebidas alcoólicas; 

VI - obrigar o aluno a retirar-se do local de ensaio sem antes encaminhá-lo à Direção Cultural; 

VII - valer-se do cargo para lograr, direta ou indiretamente, proveito pessoal indevido ou ilícito, 

em detrimento da dignidade da função; 
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VIII - coagir ou aliciar alunos com objetivo político-partidário; 

IX - incumbir a outrem o desempenho de encargos que lhe competirem sem autorização 

prévia do diretor do Projeto; 

X - deixar de comparecer ou chegar atrasado ao serviço sem justa causa; 

XI - promover manifestações de desapreço ou de caráter político-partidário dentro do Centro 

Cultural ou solidarizar-se com elas; 

XII - impedir que os alunos participem dos ensaios em razão de qualquer carência material; 

XIII - desrespeitar os direitos assegurados ao adolescente em seu estatuto ou deixar de 

comunicar à Direção Cultural maus tratos que os mesmos venham a sofrer. 

 

Art. 6º O Corpo Discente será constituído de todos os alunos selecionados e regularmente 

matriculados no grupo musical de que trata este regimento, bem como nas aulas, sendo 

organizados nas seguintes funções: 

I- OFE – ORQUESTRA FILARMÔNICA ESTUDANTIL: 

a)  Instrumentos de Cordas 

1) Violino; 

2) Viola; 

3) Violoncelo; 

4) Contrabaixo; 

b) Instrumentos de Sopro - Madeiras 

1) Flauta; 

2) Clarinete;  

3) Oboé; 

4) Fagote; 

c) Instrumentos de Sopro - Metais 

1) Trompas; 

2) Trompete; 

3) Trombene; 

4) Tuba; 

d) Instrumentos de Percussão 

1) Diversos; 

e) Outros Instrumentos 

A utilização de instrumentos diferentes no corpo da Orquestra será analisada pela Direção 

Cultural. 

 

II- AULAS DE INSTRUMENTO: 

As aulas de instrumento estarão sujeitas à demanda e ao patrocínio angariado para o Projeto, 

podendo variar de ano para ano, aumentando ou diminuindo a quantidade de instrumentos e 

cursos abordados. A ideia é abranger todos os instrumentos integrantes da Orquestra. 

 

Art. 7º São direitos do Corpo Discente:  

I – Integrantes das OFE – Orquestra Filarmônica Estudantil 

a) A participarem de todos os ensaios previstos no Calendário de Ensaio; 
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b) Notificação com antecedência mínima de uma semana da data, horário e local de 

apresentações; 

c) Havendo patrocínio que possibilite: direito a auxílio vale-transporte, bolsa de incentivo com 

valor determinado em edital pela Direção Cultural e transporte exclusivo para o local das 

apresentações. 

 

Art. 8º São deveres do Corpo Discente: 

I - portar-se com disciplina;  

II - respeitar os outros alunos, o Corpo Docente e os demais funcionários; 

III - obter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) por semestre, em aulas, 

ensaios e apresentações; 

IV - alcançar rendimento mínimo exigido, sendo avaliados bimestralmente: 

a) conhecimento do repertório e sua execução; 

b) desenvolvimento de conhecimentos e habilidades de leitura musical. 

V - contribuir para o bom rendimento dos ensaios; 

VI - zelar pela boa conservação dos instrumentos utilizados e demais materiais; 

VII - apresentar bom rendimento escolar quando for o caso; 

VIII - comparecer aos ensaios e apresentações, salvo por motivo de doença justificada em 

atestado médico, ou em caso de prova escolar mediante apresentação de declaração da 

mesma;  

IX - comparecer ao local de ensaios na hora marcada, evitando atrasos que possam prejudicar 

o andamento dos mesmos; 

X - estar matriculado em curso regular de música nas aulas do Projeto, com os professores 

credenciados à OFE ou estar cursando ou ter concluído Graduação em Música, devendo 

apresentar documento que comprove o ingresso na instituição ou de sua graduação em 

música; 

Parágrafo Único – os integrantes que estejam impossibilitados de cursar aulas no momento ou 

que desejem manter aulas fora do Projeto, com professores não credenciados, deverão 

prestar um teste de proficiência de caráter técnico-avançado, apresentando à banca: dois 

estudos técnicos, uma peça de repertório e leitura à primeira vista, todos designados pela 

Direção Cultural do Projeto. Caso apresentem com méritos, serão dispensados da obrigação de 

aulas por um tempo determinado pela Direção Cultural. Os aprovados serão liberados das 

aulas, devendo participar de avaliações a cada bimestre, afim de verificar o bom 

desenvolvimento do mesmo com as aulas fora do Projeto ou sem as aulas. 

 

Art. 9º O Corpo Discente estará sujeito às seguintes penalidades:  

I - advertência; 

II - suspensão; 

III - exclusão do Projeto. 

 

§ 1º A penalidade de advertência será aplicada ao aluno no caso de descumprimento dos 

deveres mencionados neste regimento. 

§ 2º As penalidades de advertência poderão ser solicitadas pelo Corpo Docente e aplicadas 

pela Direção Cultural mediante avaliação do caso. 
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§ 3º A cada duas advertências, o aluno estará sujeito à suspensão dos ensaios e aulas por 01 

(uma) semana ou mais, sem necessidade de reposição. No caso de haver distribuição de bolsa 

de incentivo, ela poderá ser suspensa por um mês a cada duas advertências. Dependendo da 

gravidade da advertência, poderá ser excluído do projeto. 

§ 4º A suspensão será aplicada pela Direção Cultural e comunicada aos responsáveis pelo 

aluno no caso de ser menor de idade. 

 

Art. 10 As seleções para escolha dos alunos que participarão da OFE – Orquestra Filarmônica 

Estudantil e das aulas ministradas no Projeto de que trata este regimento serão realizadas no 

início do ano, mediante edital publicado na internet, sendo obrigatório aos alunos que já 

fizeram parte do mesmo em anos anteriores, participar da nova seleção. 

 

Art. 11 A Direção Cultural do projeto pode convidar novos músicos a integrarem a OFE – 

Orquestra Filarmônica Estudantil, ficando a seu critério selecionar e avaliar os novos 

candidatos, de acordo com a demanda. 

 

CAPÍTULO II 

OFE – ORQUESTRA FILARMÔNICA ESTUDANTIL 

Art. 11 A OFE – Orquestra Filarmônica tem o objetivo de propiciar aos alunos envolvidos uma 

experiência enriquecedora na sua formação educacional e cultural, por meio da participação 

em atividades musicais significativas na área de música instrumental, incluindo a preparação e 

apresentação constante de repertório variado. 

 

Art. 12 São objetivos específicos da OFE – Orquestra Filarmônica Estudantil: 

I - despertar, desenvolver e incentivar o potencial artístico no campo da música instrumental 

de concerto; 

II - desenvolver conhecimentos e habilidades musicais técnicas e expressivas; 

III - estimular e propiciar condições para o crescimento profissional dos alunos através de 

estudos direcionados; 

IV - possibilitar o surgimento de profissionais na área de música para que possam atender a 

demanda no âmbito social e de mercado; 

V - desenvolver habilidade para se trabalhar em grupo; 

VI - formar plateias que apreciem a estrutura musical de concerto, contribuindo 

expressivamente para o crescimento musical e cultural da sociedade; 

VII - explorar a adaptação da cultura musical local para o idioma específico de Orquestra; 

VIII - contribuir para o enriquecimento no cenário da música instrumental de concerto na 

cidade de Curitiba e demais localidades do Brasil e do mundo; 

IX - representar o município de Curitiba e sua cultura musical em âmbito local, estadual, 

nacional e internacional. 

Art. 13 A OFE – Orquestra Filarmônica Estudantil não terá limite de integrantes, porém todos 

os candidatos deverão passar por teste seletivo de caráter técnico, cumprindo os seguintes 

pré-requisitos: 
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I - demonstrar controle técnico do instrumento proposto em diferentes registros, afinação, 

coordenação rítmica e memória auditiva; 

II - ter idade mínima de 10 anos; 

III - ter sido aprovado na seleção técnica. 

Parágrafo Único - A seleção técnica será realizada pela Direção Cultural por meio de audição, 

em conjunto com os professores e assistentes. 

 

Art. 14 Os ensaios desenvolvidos pela OFE – Orquestra Filarmônica Estudantil terão a carga 

horária semanal de 2 (duas) horas fixas de acordo com a necessidade (podendo haver 

alterações com aviso prévio constante em edital publicado ou por meio de aviso direto em 

mídias sociais), com a seguinte metodologia: 

II – ensaios de naipes realizados com o grupo subdividido (cordas, madeiras, metais, e 

percussão): 

a) visando desenvolver e trabalhar aspectos particulares a cada naipe da orquestra, a 

passagem de trechos específicos e de maior dificuldade para cada grupo individual; 

b) a aprendizagem inicial das linhas melódicas, rítmicas e a resolução de problemas técnicos ou 

musicais relacionados ao repertório. 

II - ensaios gerais realizados com o grupo completo: 

a) visando a preparação final do repertório para apresentações: junção dos naipes 

(distribuição harmônica e rítmica); 

b) equilíbrio sonoro; 

c) interpretação, postura e cenografia. 

III - orientação sobre a técnica instrumental aplicada à Orquestra: postura, respiração, 

dinâmica, articulação e projeção; 

IV - estudos para capacitação e reciclagem, que visará colocar os alunos em contato com as 

atualizações da música moderna, através de estudos realizados pelo próprio regente ou por 

professores convidados. 

 

Art. 15 A OFE – Orquestra Filarmônica Estudantil participará das seguintes apresentações: 

I - concertos oficiais que consistirão em apresentações exclusivas, com duas ou mais 

apresentações por ano; 

II - concertos didáticos que consistirão em apresentações realizadas para o público estudantil 

com o objetivo de demonstrar a música instrumental, paralelos às explanações realizadas 

sobre as características da peça e dos instrumentos envolvidos em sua execução; 

III - eventos artísticos envolvendo outros grupos ou artistas; 

IV - eventos comemorativos, como participação na abertura de solenidades, fóruns, 

seminários, etc. 

Parágrafo Único - Em alguns casos, os integrantes devem se preparar para acompanhar o 

evento por completo, com comportamento adequado de plateia durante o mesmo. 

 

Art. 16 Para a execução das obras musicais deverão ser observados os direitos autorais, 

conforme legislação específica. 
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