REGULAMENTO DE CURSO
Curso: Mosaico – do básico ao avançado
Turma: 01
Educador: Célia Rê (Célia Regina Pires)
Carga horária: 66 horas
Local: Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha – Rua Franklin do Amaral 1575
Vila Nova Cachoeirinha São Paulo SP
Entrevista: 17 de agosto às 18h30
Período de aulas: 24, 31 de agosto, 10, 14, 21, 24, 28 de setembro, 5, 8, 19, 22, 26
de outubro, 5, 9, 16, 19, 23, 30 de novembro, 3, 7 e 14 de dezembro
Horário: quartas-feiras das 18h30 às 21h30 e sábados das 9 às 12h
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O curso é 100% gratuito.
Obrigatória inscrição pela plataforma Sympla.
Serão oferecidas 30 vagas; mais a composição de uma lista de espera
com 5 nomes.
Público-alvo: Pessoas a partir de 14 anos interessados em aprender
mosaico e por artes visuais no geral.
Os inscritos deverão residir no município de São Paulo,
preferencialmente, próximo do local de realização do curso.
A Fundação Stickel fará uma seleção entre os candidatos. O resultado da
seleção será divulgado por e-mail e whatsapp, convocando os inscritos
para entrevista on-line ou informando desclassificação.
Os inscritos convocados para entrevista que não estiverem presentes no
local, dia e horário marcado: 17 de agosto às 18h30 – serão
automaticamente desclassificados.
Até o dia 22 de agosto, divulgaremos por e-mail e whatsapp a lista de
alunos selecionados para atividade e a lista de espera.
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, terão sua participação suspensa e
não receberão mais o certificado do curso.
Entregaremos certificado aos participantes mediante 80% de presença e
após responderem avaliação final do curso.
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.
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.

