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REGULAMENTO DO CURSO DE ESCULTURA: Expressão da Tridimensionalidade
01.

O curso é inteiramente gratuito e realizado pela Fundação Stickel em parceria

com a Fábrica de Cultura Capão Redondo e Poiesis.
02.

As aulas serão ministradas pelo artista plástico Aquiles Trentini.

03.

O curso tem como objetivo promover o contato com o concreto, noções de

volume, forma e tridimensionalidade. Buscando no aluno, seu lado espontâneo e
criativo por meio das expressões formadas nas esculturas.
04.

No final do curso, duas peças serão sorteadas para compor o acervo da Fundação

Stickel.
05.

Somente candidatos com idade igual ou superior a 14 anos, poderão realizar a

inscrição para este curso.
06.

O curso terá duração de 4 dias seguidos, sendo eles: 23, 24, 25 e 26 de julho de

2019 das 13h às 17h. Os interessados deverão ter disponibilidade para este horário.
07.

Os interessados em participar do curso de escultura: Expressão da

Tridimensionalidade, deverão preencher um formulário de inscrição, disponível no site
da Fundação Stickel (www.fundacaostickel.org.br/inscricoescr) ou, presencialmente, na
recepção da Fábrica de Cultura Capão Redondo (Rua Bacia de São Francisco, s/n).
08.

Inscrições que não atendam as condições gerais do curso (itens 05 e 06), serão

desclassificadas.
09.

O preenchimento e envio do formulário de inscrição garante que o candidato

esteja automaticamente selecionado para o curso, desde que respeitado o item 08. As
20 vagas deste curso serão preenchidas por ordem de inscrição.
10.

Os inscritos receberão um contato telefônico ou por aplicativo para confirmação

de participação, até dia 19 de julho de 2019.
11.

Após o término das inscrições, enviaremos um e-mail para todos os

participantes, desclassificados ou desistentes, formalizando a situação de sua inscrição.
12.

A coordenação de projetos da Fundação Stickel se reserva o direito de dar a

palavra final quanto à composição da turma.
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13.

Os alunos que não comparecerem no primeiro e/ou no segundo dia de aula,

deverão justificar sua ausência, caso contrário, terão suas vagas cedidas para os
próximos candidatos da lista de espera.
14.

A coordenação de projetos da Fundação Stickel 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.

São Paulo, 15 de julho de 2019.

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

CURSO DE ESCULTURA: Expressão da Tridimensionalidade
3, 24, 25 e 26 de julho de 2019
13h às 17h
Fábrica de Cultura Capão Redondo - Rua Bacia de São Francisco s/n
INSCRIÇÕES
Até 19 de julho
Pelo site: www.fundacaostickel.org.br/inscricoescr

