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REGULAMENTO DO CURSO “MARCHETARIA: Arte de Juntar Pedaços”
Turma 02 - 2020
01.
O curso é inteiramente gratuito e 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.
03.
O curso terá duração de aproximadamente 4 meses, com início em 12 de março
e término em 28 de maio de 2020. As aulas serão sempre às quintas-feiras, das 18h30
às 21h30. Os interessados deverão ter disponibilidade para este horário.
04.
Os interessados em participar do curso “Marchetaria: Arte de Juntar Pedaços”,
deverão preencher um formulário de inscrição, disponível no site da Fundação Stickel
(www.fundacaostickel.org.br/inscreva-se). É possível se inscrever, presencialmente, na
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha (Rua Franklin do Amaral 1575).
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 Vila Nova Cachoeirinha, no dia 05 de março de 2020 às 18h30.
Deverão ter disponibilidade para este horário.
08.
As 20 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 email e telefone, além de terem seus nomes divulgados no site da Fundação
Stickel. Os reprovados serão avisados via email.
12.
A coordenação de projetos se reserva o direito de dar a palavra final quanto à
seleção dos inscritos que irão compor a turma.
13.
A coordenação de projetos 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.
Ao longo das aulas os participantes terão acesso a três etapas do processo de
aprendizagem sobre marchetaria, sendo eles: método e técnica de revestimento;
montagem de uma estrutura (caixa de madeira) com lixamento e acabamento final;
impressão de um padrão digital em azulejo de porcelana - técnica da sublimação.
16.
A coordenação de projetos 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.
17.
Ao término do curso entregaremos um certificado de participação assinado pela
Fundação Stickel e pelo professor Danilo Blanco, mediante 80% de presença nas aulas.

São Paulo, 16 de janeiro de 2020.

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

CURSO “MARCHETARIA: Arte de Juntar Pedaços”
De 12 de março a 28 de maio de 2020, às quintas-feiras
Turma 02: 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

