REGULAMENTO DE CURSO
Curso: Introdução à Arte Contemporânea – módulo II
Turma: 02
Educador: Jimson Vilela
Carga horária: 15 horas
Modalidade: On-line
Período: 24, 26, 31 de maio, 02, 07, 09, 14, 21, 23 e 28 de junho de 2022
Horário: 19 às 20h30
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Serão oferecidas 100 vagas; mais a composição de uma lista de espera
com 10 nomes – ambas preenchidas por ordem de inscrição.
O curso é aberto ao público maior de 16 anos.
Não há restrição de localização.
Obrigatória inscrição pela plataforma Sympla.
Caso houver inscrições de alunos que já participaram do módulo II nas
turmas anteriores, serão canceladas e/ou preenchidas pela ordem de
composição da lista de espera.
Após a inscrição, os participantes deverão confirmar interesse através de
contato realizado pela equipe da Fundação Stickel. Quem não confirmar,
após 3 tentativas de contato, terá sua inscrição cancelada. A vaga será
preenchida pela ordem de composição da lista de espera.
O link de cada encontro será enviado por e-mail e whatsapp, com no
mínimo 2 horas de antecedência.
Será criado um grupo no whatsapp específico para turma, destinado ao
envio de comunicados e materiais do curso.
Entregaremos certificado aos participantes mediante 80% de presença e
após responderem avaliação final do curso.
Participantes que alcançarem 2 faltas seguidas e não enviarem, por email ou whatsapp, uma justificativa, terão sua participação suspensa e
não receberão mais os links de cada encontro.
Obrigatoriamente, os participantes deverão baixar o aplicativo Zoom e ter
acesso a plataforma para realização do curso. O recurso é disponível para
mobile e desktop.
É responsabilidade do(a) aluno(a), entregar as atividades propostas com
no mínimo 24 horas de antecedência das aulas e conforme as
orientações do educador.
Todas as aulas serão gravadas e ficarão disponíveis por 5 dias após a
realização de cada aula.
O atendimento para orientação e dúvidas é feito pelo telefone/whatsapp:
(11) 3083-2811 ou no email: adm@fundacaostickel.org.br.

