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REGULAMENTO DO CURSO “ART & DESIGN”
Turma 12 - 2019
01.
O curso é inteiramente gratuito e realizado pela Fundação Stickel em parceria
com a Fábrica de Cultura Brasilândia e Poiesis.
02.
O curso é destinado à pessoas acima de 14 anos.
03.
O curso terá duração de aproximadamente 4 meses, com início em 22 de agosto
e término em 21 de novembro de 2019. As aulas serão sempre às quintas-feiras, das 18h
às 21h. Os interessados deverão ter disponibilidade para este horário.
04.
Os interessados em participar do curso “Art & Design”, deverão preencher um
formulário
de
inscrição, disponível
no
site
da
Fundação
Stickel
(www.fundacaostickel.org.br/inscricoesb). É possível se inscrever, presencialmente, na
Fábrica de Cultura Brasilândia (Av. General Penha Brasil 2508).
05.
Inscrições que não atendam as condições gerais do curso (itens 02 e 03), serão
desclassificadas.
06.
O preenchimento e envio do formulário de inscrição não significa que o
candidato esteja automaticamente selecionado para o curso, haverá uma seleção dos
interessados.
07.
Os selecionados serão chamados para participar de uma entrevista presencial na
Fábrica de Cultura Brasilândia, no dia 15 de agosto de 2019 às 18h. Deverão ter
disponibilidade para este horário.
08.
As 15 vagas oferecidas por turma serão preenchidas de acordo com o perfil
definido pelo formulário de inscrição, entrevista com o professor e equipe da Fundação
Stickel.
09.
Daremos prioridade para candidatos que não tenham realizado outra atividade
da Fundação Stickel, anteriormente.
10.
A avaliação das inscrições e da entrevista pessoal não será divulgada para os
candidatos.
11.
Após o término das inscrições, todos os interessados serão notificados sobre a
situação de sua candidatura. Os aprovados e classificados para lista de espera serão
avisados via e-mail e telefone, além de terem seus nomes divulgados no site da
Fundação Stickel. Os reprovados serão avisados via e-mail.
12.
A coordenação do curso “Art & Design” se reserva o direito de dar a palavra final
quanto à seleção dos inscritos que irão compor a turma.
13.
A coordenação do curso “Art & Design” poderá avaliar a possibilidade de
abertura ou não da turma de acordo com o número de inscritos, caso o processo de
inscrição não alcance uma quantidade suficiente para execução deste projeto.
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14.
Os alunos que não comparecerem no primeiro e/ou no segundo dia de aula,
independente da causa, terão suas vagas cedidas para os próximos candidatos da lista
de espera.
15.
Os participantes irão produzir um banner 80x100cm com tema voltado para as
artes visuais.
16.
O conteúdo das aulas apresentará aos alunos os recursos básicos de programas
voltados a artes impressas e digitais, como Photoshop. Ensinará habilidades e técnicas
de tratamento, criação de imagens e abordará as características físicas das imagens,
formatos de arquivos, ferramentas de desenho, utilização de cores, filtros, efeitos de
leyer e outros recursos.
17.
A coordenação do curso “Art & Design” se reserva o direito de avaliar a
permanência do aluno no decorrer das aulas conforme sua adequação aos critérios e
normas apresentados e assinados pelos alunos no primeiro dia de aula.
18.
Ao término do curso será distribuído, um certificado de participação assinado
pela Fundação Stickel e pelo professor Roberto Martins, mediante 80% de presença nas
aulas.
São Paulo, 15 de julho de 2019.

Dúvidas? Fale conosco. Tel: (11) 3083-2811, com Igor.

CURSO “ART & DESIGN”
De 22 de agosto a 21 de novembro de 2019, às quintas-feiras
Turma 12: das 18h às 21h
Fábrica de Cultura Brasilândia - Av. General Penha Brasil 2508
INSCRIÇÕES
Até 08 de julho
Pelo site: www.fundacaostickel.org.br/inscricoesb

