REGULAMENTO DE CURSO
Curso: Desenho de Observação
Turma: 01
Educador: Fernando Stickel
Carga horária: 20 horas
Local: Espaço Fundação Stickel – Rua Nova Cidade 195 Vila Olímpia São Paulo SP
Período de aulas: 16, 23, 30 de agosto, 6, 13, 20 e 27 de setembro (terças-feiras)
Horário vespertino: 14 as 16h30 (2h30)
Horário noturno: 19 as 21h30 (2h30)
Visita ao ateliê de Luiz Paulo Baravelli: 24 de setembro das 16 as 18h30.
Valor: R$ 980,00
Vagas: 14 em cada horário (vespertino e noturno)
Público-alvo: pessoas a partir de 14 anos, interessados por desenho e arte, sem
necessidade de conhecimento prévio sobre o assunto.
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Obrigatória inscrição pela plataforma Sympla.
Alunos menores de 18 anos, deverão ter autorização dos pais ou
responsável legal para participar do curso.
Após efetivar a inscrição, a equipe responsável entrará em contato para
confirmar as informações por whatsapp e/ou e-mail.
Faremos a devolução integral do valor do curso caso o aluno sinalize sua
desistência com 48 horas de antecedência da 1ª aula.
Será criado um grupo no whatsapp específico para a turma, destinado ao
envio de comunicados e materiais ao longo do curso.
Participantes que alcançarem 2 faltas seguidas e não enviarem, por email ou whatsapp, uma justificativa, não receberão o certificado do curso.
Entregaremos certificado aos participantes mediante 80% de presença e
após responderem avaliação final do curso.
A visita ao ateliê de Luiz Paulo Baravelli será realizada no dia 13/08/22
(sábado) às 16h. Forneceremos transporte de ida e volta, a partir do
Espaço Fundação Stickel.
O atendimento para orientação e dúvidas é feito pelo telefone/whatsapp:
(11) 3083-2811, no email: adm@fundacaostickel.org.br ou presencialmente
durante as aulas.

Observação
Este curso é o primeiro a cobrar uma taxa de inscrição de seus participantes, inaugurando a
modalidade de captação de recursos nos cursos da Fundação Stickel. A doação dos seus
participantes no momento de inscrição, tem por finalidade arrecadar fundos para cobrir os custos dos
nossos cursos de arte gratuitos oferecidos em instituições parceiras na periferia de São Paulo. Ao
abraçar esta causa, você fortalece a nossa missão. Juntos, transformamos vidas através da arte.

