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REGULAMENTO DO CURSO “OLHARES SOBRE A CACHOEIRINHA”
Módulo básico - Turma 18 - 2020
01.
O curso é inteiramente gratuito, realizado pela Fundação Stickel em parceria com
a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, Poiesis, Secretaria da Cultura e Economia
Criativa e Governo do Estado de São Paulo.
02.
O curso é destinado à pessoas acima de 16 anos, moradores dos bairros
pertencentes às seguintes subprefeituras: Freguesia do Ó (distritos de Brasilândia e
Freguesia do Ó); Casa Verde (distritos de Casa verde, Limão e Cachoeirinha); Santana
(distritos de Santana, Tucuruvi e Mandaqui); Pirituba (distritos de Pirituba, Jaraguá e São
Domingos); Jaçanã (distritos de Jaçanã e Tremembé).
03.
O curso terá duração de aproximadamente 5 meses, com início em 06 de março
de 2020 e término em 31 de julho de 2020. As aulas serão sempre às sextas-feiras, das
18h30 às 21h30. Os interessados deverão ter disponibilidade para este horário.
04.
Os interessados em participar do curso “Olhares Sobre a Cachoeirinha”, deverão
preencher um formulário de inscrição, disponível no site da Fundação Stickel
(www.fundacaostickel.org.br/inscreva-se) ou presencialmente na Fábrica de Cultura
Vila Nova Cachoeirinha.
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/entrevista, haverá uma
seleção dos interessados sob os critérios de idade e localização.
07.
Os selecionados serão chamados para participar de uma entrevista presencial na
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, no dia 28 de fevereiro de 2020 às 18h30 deverão ter disponibilidade para este horário.
08.
As 25 vagas oferecidas serão preenchidas de acordo com o perfil definido pelo
formulário de inscrição, entrevista com o professor e equipe técnica da Fundação
Stickel.
09.
A avaliação das inscrições e da entrevista pessoal não será divulgada para os
candidatos.
10.
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.
11.
A coordenação do curso “Olhares Sobre a Cachoeirinha” se reserva o direito de
dar a palavra final quanto à seleção dos inscritos que irão compor a turma.
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12.
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.
13.
O conteúdo das aulas abrangerá uma discussão crítica do mundo das imagens
através do aprendizado e da criação de imagens fotográficas; iniciação no estudo da
câmera fotográfica digital e seus recursos; e iniciação no tratamento de imagens
(Photoshop).
14.
As câmeras fotográficas utilizadas no curso serão fornecidas pela Fundação
Stickel e pela Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, será de responsabilidade do
aluno o zelo pelo material, para que o mesmo seja devolvido em perfeitas condições de
uso. Se o aluno já possuir câmera fotográfica poderá utilizá-la nas aulas, sendo que, a
Fundação Stickel e Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha não se responsabilizam
por qualquer dano ou perda do material.
15.
Durante o curso os alunos terão aulas práticas pelas ruas da Vila Nova
Cachoeirinha, visitarão museus e equipamentos culturais da cidade de São Paulo de
acordo com a disponibilidade dos mesmo.
16.
A coordenação do curso “Olhares Sobre a Cachoeirinha” 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, 16 de janeiro de 2020.

Dúvidas? Fale conosco! Telefone/Whatsapp: (11) 3083-2811.

CURSO “OLHARES SOBRE A CACHOEIRINHA 2020” - Módulo básico
De 06 de março a 31 de julho de 2020, às sextas-feiras
Turma 18: das 18h30 às 21h30
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha - Rua Franklin do Amaral 1575
INSCRIÇÕES
Até 17 de fevereiro de 2020
Pelo site: www.fundacaostickel.org.br/inscreva-se ou presencialmente na recepção da
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

