
                                                                      

CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO 
CURSOS LIVRES INFANTOJUVENIS – 2020 

Durante o ano letivo de 2020, serão ofertados pelo Centro Estadual de Capacitação em 
Artes Guido Viaro Cursos Livres em Arte, nas diferentes linguagens artísticas. 

Conforme dia, horário programado e divulgado por meio das redes sociais e site da 
instituição, as mães/pais ou responsáveis legais pelo(s) estudante(s) interessados, 
deverão comparecer (presencialmente) as dependências desse estabelecimento de 
ensino para efetivar a pré-inscrição, munidos de CERTIDÃO DE NASCIMENTO ou RG 
para conferência, entrega de DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA do(s) estudante(s) 
interessado(s) e, se possível, 1 (uma) FOTO 3X4 recente. 

As pré-inscrições obedecerão rigorosamente aos critérios determinados e número de 
vagas disponibilizadas para cada curso ofertado. E as mesmas só serão efetivadas após 
análise e respeito aos critérios estabelecidos.  

Tendo em vista o propósito de proporcionar aos estudantes condições de uma 
aprendizagem de qualidade em Arte, em consonância com missão da escola pública e 
gratuita, as vagas para cada um dos cursos serão preenchidas obedecendo os seguintes 
critérios: 

• 90% das vagas será destinada para estudantes matriculados na Rede Pública de 
Educação Básica do Estado do Paraná;  

• Os estudantes da Rede Pública de Educação Básica do Paraná deverão estar 
devidamente matriculados na Educação Básica; 

• Os 10% das vagas remanescentes serão destinadas a estudantes da Rede Privada 
ou Municipal de Ensino, devidamente matriculados na Educação Básica. 
Preferencialmente para alunos bolsistas; 

• Os estudantes bolsistas na Rede Privada devem solicitar essa indicação na 
declaração de matrícula;  

   



                                                                      

• Os interessados deverão ter a idade solicitada completa até o dia da pré-inscrição 
para o curso pretendido; 

• Não serão inscritos no processo de seleção os interessados que não apresentarem 
todos os documentos solicitados no dia da pré-inscrição; 

• Não será permitida a entrega posterior de documentos à secretaria; 

• Os alunos que já faziam parte do corpo discente no ano de 2019, mesmo com 
idade inferior a estipulada para este ano letivo, poderão participar dos cursos 
ofertados desde que efetivem sua pré-inscrição, obrigatoriamente, no dia e horário 
determinado; 

• Os interessados nos cursos oferecidos na QUARTA-FEIRA deverão efetivar a pré-
inscrição obrigatoriamente em 2 (dois) cursos (13h30 às 17h15 e 15h30 às 17h15), 
exceto para os cursos Jovens Jornalistas (QUARTA-FEIRA) e Grupo Musical 
(SEXTA-FEIRA), que têm horário das 13h30 às 17h15; 

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

• A listagem com os nomes dos estudantes deferidos será divulgada nas redes 
sociais a partir de 22 de fevereiro de 2020; 

• As datas e horários das matrículas dos alunos 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 
chamamento ao longo do primeiro semestre de 2020. 

• Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação e Direção. 

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

   



                                                                      

Na ordem: título da oficina, dia da semana, período, horário, idade e número de vagas por 
curso infantojuvenil.  

JJ: Jovens Jornalistas 
Dia: Quarta-feira 
Período: Tarde 
Horário: 13h30 às 17h15 
Faixa etária: 13 a 17 anos 
Número de vagas: 25 

Dança - Turma 1 
Dia: Quarta-feira 
Período: Tarde 
Horário: 13h30 às 15h15 
Faixa etária: 11 a 13 anos 
Número de vagas: 25 

Dança - Turma 2 
Dia: Quarta-feira 
Período: Tarde 
Horário: 15h30 às 17h15 
Faixa etária: 13 a 17 anos 
Número de vagas: 25 

Circo- Turma 1 
Dia: Quarta-feira 
Período: Tarde 
Horário: 13h30 às 15h15 
Faixa etária: 13 a 17 anos 
Número de vagas: 25 

   



                                                                      

Circo - Turma 2 
Dia: Quarta-feira 
Período: Tarde 
Horário: 15h30 às 17h15 
Faixa etária: 11 a 13 anos 
Número de vagas: 25 

Desenho e Pintura - Turma 1 
Dia: Quarta-feira 
Período: Tarde 
Horário: 13h30 às 15h15 
Faixa etária: 11 a 13 anos 
Número de vagas: 25 

Desenho e Pintura - Turma 2 
Dia: Quarta-feira 
Período: Tarde 
Horário: 15h30 às 17h15 
Faixa etária: 13 a 17 anos 
Número de vagas: 25 

Teatro - Turma 1 
Dia: Quarta-feira 
Período: Tarde 
Horário: 13h30 às 15h15 
Faixa etária: 11 a 13 anos 
Número de vagas: 25 

Teatro - Turma 2 
Dia: Quarta-feira 
Período: Tarde 
Horário: 15h30 às 17h15 
Faixa etária: 13 a 17 anos 
Número de vagas: 25 

   



                                                                      

Grupo Musical 
Dia: Sexta-feira 
Período: Tarde 
Horário: 13h30 às 17h15 
Faixa etária: 13 a 17 anos 
Número de vagas: 25 

Guido Acessível (Artes Visuais) - Turma 1 
Dia: Quarta-feira 
Período: Tarde 
Horário: 13h30 às 15h15 
Faixa etária: 11 a 14 anos 
Número de vagas: 25 

Guido Acessível (Artes Visuais) - Turma 2 
Dia: Quarta-feira 
Período: Tarde 
Horário: 15h30 às 17h15 
Faixa etária: a partir de 14 anos 
Número de vagas: 25 

   


