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TRÊS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS

Inauguramos a grade de 2022 com três novas turmas on-line para os cursos:
- Introdução à Arte Contemporânea (módulo I - turma 02), com Jimson Vilela.
- Introdução à Arte Brasileira (módulo I - turma 03), com Theo Monteiro.
- A Imagem Gráfica: entender o que vemos / saber o que fazemos, com Carlos
Perrone.
Confira todos os detalhes: fundacaostickel.org.br/cursos-vigentes-2

ADOTAMOS UM MODELO DE CONTRIBUIÇÃO
CONSCIENTE PARA OS CURSOS ON-LINE E
GRATUITOS

Os cursos oferecidos pela Fundação Stickel são 100% gratuitos. Durante a
pandemia, nossas atividades alcançaram um novo espaço: o digital. Com
isso, observamos que o perfil do nosso público mudou, atingindo pessoas de
todas as classes sociais.
Sendo assim, gostaríamos de apresentar o modelo de contribuição
consciente, muito utilizado por outras instituições.
Exclusivamente para os cursos on-line, quem optar pelo ingresso ADOTE UM
ALUNO, vinculado a uma contribuição, ajudará a oferecer este curso para uma
pessoa que não tem condições de pagar para ter acesso às aulas. Mas, se no
momento você não pode colaborar, não tem problema. Opte pelo ingresso
DIRETO, totalmente gratuito.
O importante para nós é que, se você tem real interesse pelo conteúdo do
nosso curso, participe da atividade! Não haverá distinção entre os alunos que

optarem pelo ingresso ADOTE UM ALUNO ou pelo DIRETO – todos terão
acesso às mesmas aulas, metodologia e materiais.
Juntos, transformamos vidas através da arte!

DESTAQUE NO SITE DO GIFE

O cenário para as instituições que trabalham com arte e cultura está cada vez mais
desafiador. Ao GIFE, Fernando Stickel compartilhou as soluções que a Fundação
Stickel vem adotando para contornar dificuldades como o impacto da pandemia e
o recente revés sofrido pela Lei Rouanet. Confira a matéria completa
aqui: gife.org.br/e-dificil-ser-terceiro-setor-e-atuar-na-cultura-diz-ceo-da-fundacaostickel/

PRECISAMOS DA SUA AJUDA!

Diante deste cenário, reforçamos a importância da solidificação de uma cultura
da doação no Brasil. A Fundação Stickel funciona desde 1954 com suas
atividades realizadas por meio dos fundos da instituição. Desde 2020,
inscrevemos nossos projetos em editais de leis de incentivo para conseguir ir
além, ampliando as atividades culturais e cursos gratuitos oferecidos.
A doação é um jeito simples e rápido de apoiar a arte e a cultura. Juntos,
transformamos vidas através da arte!
Para saber como doar, visite o nosso site fundacaostickel.org.br/doacoes

FAÇA PARTE DO GRUPO AMIGOS
#ARTETRANSFORMA NO WHATSAPP
Desde 2018, enviamos a divulgação sobre nossas atividades e cursos por
Whatsapp a todos os envolvidos nas nossas ações. Para facilitar e
desenvolver este relacionamento com alunos de cursos presenciais ou on-line,
pessoas interessadas e parceiros, criamos o grupo Amigos
#ARTETRANSFORMA.
Você pode fazer parte, acessando um dos botões:

Amigos #ARTETRANSFORMA 1

Amigos #ARTETRANSFORMA 2
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