CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO
CURSOS LIVRES ADULTOS – 2020

Durante o ano letivo de 2020 serão ofertados pelo Centro Estadual de Capacitação em
Artes Guido Viaro, para o público adulto, Cursos Livres relacionados a Arte nas
diferentes linguagens artísticas.
Conforme dia e horário programado e divulgado por meio das redes sociais e site da
instituição, o interessado ou seu representante legal, deverá comparecer as
dependências desse estabelecimento de ensino para efetivar a pré-inscrição, munido
de documento de identificação (RG ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH) e 1
(uma) foto 3X4 e em caso de representante legal, trazer Procuração Simples,
preenchida (próprio punho ou impressa) e assinada pelo interessado (modelo anexo).
As pré-inscrições obedecerão rigorosamente os critérios determinados e número de
vagas disponibilizadas para cada curso ofertado.
A pré-inscrição será efetivada após análise e respeito dos critérios estabelecidos.
•

A pré-inscrição é presencial e deverá ser feita pelo próprio interessado ou por
seu representante legal, apresentando obrigatoriamente uma Procuração
Simples, preenchida e assinada pelo interessado (modelo anexo) no dia e
horário pré-estabelecido;

•

O representante legal, poderá solicitar, por meio de Procuração Simples, a préinscrição para apenas 1 (uma) única pessoa, sendo vetada sua própria inscrição
para qualquer um dos cursos ofertados, no mesmo ato. Caso o representante
legal queira solicitar sua própria inscrição, deverá reiniciar o processo, (caso
existam outras pessoas aguardando na sequência), respeitando assim todos os
critérios estabelecidos;

•

É expressamente proibida a efetivação de mais de uma pré-inscrição por
pessoa;

•

As fichas de inscrição serão numeradas e entregues aos interessados (1 (uma)
ficha de inscrição por interessado) a partir da ordem de chegada no local da
inscrição, no entanto não caracterizam garantia da vaga, pois haverá a análise
aos demais critérios aqui descritos;

•

Não haverá prorrogação dos prazos de pré-inscrição, bem como, não serão
realizadas pré-inscrições em dias e horários diferentes dos aqui divulgados;

•

Não serão inscritos no processo de seleção os interessados que não
apresentarem documento de identificação (RG ou CNH), no ato da pré-inscrição;

•

Para os interessados menores de idade, mãe/ pai ou o responsável legal deverá
comparecer para efetuar a pré-inscrição do mesmo, munido de Certidão de
Nascimento ou RG do menor;

•

Os cursistas que integram os grupos artísticos do CECA Guido Viaro: Grupo
Avançado de Danças Circulares, Grupo de Dança Guido Viaro e o Grupo Teatral
Palco de Madeira - Teatro Avançado, terão sua inscrição efetivada nos referidos
cursos, no entanto, deverão realizar sua pré-inscrição, obedecendo
rigorosamente os critérios, datas e horários estabelecidos;

•

Os cursistas que fizeram consecutivamente o mesmo curso nos últimos 2 (dois)
anos (2018 e 2019) não terão direito a renovação de sua inscrição, no entanto,
poderão fazer a pré-inscrição para qualquer um dos demais cursos ofertados;

•

Os cursistas que já faziam parte do corpo discente, apenas durante o ano de
2019, poderão solicitar sua pré-inscrição no mesmo curso, desde que respeitem
os critérios e efetivem sua pré-inscrição obrigatoriamente no dia e horário
determinado;

•

O interessado poderá fazer a pré-inscrição para até 3 (três) cursos, no entanto,
será selecionado para apenas 1 (um) dos cursos ofertados. Será respeitada
rigorosamente a ordem de preferência registrada na ficha de pré-inscrição;

•

A listagem com os nomes dos cursistas DEFERIDOS será divulgada nas redes
sociais a partir de 22 de fevereiro de 2020;

•

As datas e horários das matrículas dos cursistas deferidos serão informados e
divulgados posteriormente;

•

As inscrições deferidas, porém, que extrapolem o número máximo de vagas,
serão organizadas e divulgadas numa Listagem de Espera a ser utilizada para
chamamentos ao longo do primeiro semestre de 2020;

•

Após o início das atividades dos Cursos Livres não é permitida a presença e
permanência de acompanhantes tais como: filhos (as), crianças, jovens e/ou
adultos, conjunges, etc., nos ambientes dos cursos;

•

Durante as atividades dos Cursos Livres é expressamente proibido o acesso
antecipado às salas e ambientes de aula e aos materiais e equipamentos do
curso, desta forma, os cursistas deverão aguardar a chegada do professor (a);

•

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação e Direção deste Centro.

•

As atividades dos Cursos Livres terão início na semana de 02/03 a 06/03 de
2020, nos dias e horários informados abaixo:

Dia da semana, período, horário, idade e número de vagas dos cursos:

Grupo de Dança Guido Viaro
Dia: Segunda-feira
Período: Noite
Horário: 19h00 às 21h00
Faixa etária: a partir de 18 anos
Número de vagas: 25

Cerâmica e Vidro
Dia: Segunda-feira
Período: Noite
Horário: 19h00 às 22h30
Faixa etária: a partir de 18 anos
Número de vagas: 15

Mosaico
Dia: Segunda-feira
Período: Tarde
Horário: 13h30 às 17h15
Faixa etária: a partir de 18 anos
Número de vagas: 17

Desenho e Pintura
Dia: Segunda-feira
Período: Noite
Horário: 19h00 às 22h30
Faixa etária: a partir de 18 anos
Número de vagas: 25

Desenho e Pintura
Dia: Terça-feira
Período: Tarde
Horário: 13h30 às 17h15
Faixa etária: a partir de 18 anos
Número de vagas: 25

Danças Circulares - Iniciantes
Dia: Terça-feira
Período: Noite
Horário: 20h50 às 22h30
Faixa etária: a partir de 18 anos
Número de vagas: 25

Grupo de Danças Circulares - Avançado
Dia: Terça-feira
Período: Noite
Horário: 19h00 às 20h40
Faixa etária: a partir de 18 anos
Número de vagas: 25

Grupo Teatral Palco de Madeira - Avançado
Dia: Quarta-feira
Período: Noite
Horário: 19h00 às 22h30
Faixa etária: a partir de 18 anos
Número de vagas: 25

MODELO DE PROCURAÇÃO SIMPLES
PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO, EU
_____________________________________________________________________
RG.:_________________CPF:___________________________ RESIDENTE NO
ENDEREÇO:___________________________________________________________
________________ NOMEIO E CONSTITUO COMO MEU PROCURADOR O SR. (A)
___________________________________________________________________
R.G.: ______________________________ CPF:______________________________
COM PODERES PARA: REPRESENTAR-ME JUNTO AO CENTRO ESTADUAL DE
CAPACITAÇÃO EM ARTES GUIDO VIARO, PODENDO SOLICITAR MINHA PRÉ
INSCRIÇÃO NOS CURSOS LIVRES OFERECIDOS POR ESTA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO.

Curitiba, ____ de fevereiro de 2020.

_________________________________________
ASSINATURA

