Cursos de Iniciação Teatral
Turmas do Centro Cultural Fiesp

CENTRO CULTURAL FIESP
Av. Paulista 1313 - São Paulo/SP
Em frente a estação Trianon Masp do Metrô.

Cursos de Iniciação Teatral

O SESI-SP abre inscrições para o Curso de Iniciação Teatral, primeiro semestre de 2020,
ministrado pelo Núcleo de Artes Cênicas (NAC) do Centro Cultural Fiesp.

O curso
Período de realização: de 16/03 a 1/07, conforme o dia da semana da turma
Carga horária: 32 horas, composta por um encontro semanal de 2h
Local das Aulas: Centro Cultural Fiesp, com acesso pela Avenida Paulista, 1.313.
Alunos por turma: 16
Investimento: o curso é totalmente gratuito

Turmas

Dia da Semana

Horário

8 a 10 anos
10 a 12 anos
13 a 15 anos
15 a 17 anos
Adulto - a partir de 18 anos
Adulto - a partir de 60 anos

segunda
quarta
quarta
segunda
segunda
quarta

14h às 16h
16:30 às 18:30
14h às 16h
16:30 às 18:30
19:30 às 21:30
19:30 às 21:30

As turmas serão preenchidas por ordem de inscrição.

Inscrições
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela plataforma online http://
captacaoprojetosculturais.sesisp.org.br, no período de 28 de janeiro até
às 23h59 do dia 6 de março de 2020. Serão desconsideradas todas as inscrições
realizadas após esta data e horário.
No sistema, o interessado deve selecionar a turma de acordo com sua faixa etária. Jovens
de 15 anos, por outro lado, poderão escolher entre duas turmas distintas, optando pela
opção que considerar melhor, levando em conta o dia da semana e o horário das aulas.
A inscrição de menores de idade deve ser efetuada por seus responsáveis.
Trabalhadores da indústria e seus beneficiários (cônjuge e dependentes de até 18 anos) e
alunos da Rede de Ensino do SESI-SP devem informar esta condição no ato da inscrição
em campo específico do formulário sobre seu vínculo com a indústria Paulista.
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Requisitos para inscrição
Turmas

Requisitos para inscrição

Iniciação Teatral - 08 a 10 anos

Ter entre 8 e 10 anos completos no dia da matrícula o curso

Iniciação Teatral - 10 a 12 anos

Ter entre 10 e 12 anos completos no dia da matrícula o curso

Iniciação Teatral - 13 a 15 anos

Ter entre 13 e 15 anos completos no dia da matrícula o curso

Iniciação Teatral - 15 a 17 anos

Ter entre 15 e 17 anos completos no dia da matrícula o curso

Iniciação Teatral Adulto - a partir de 18 anos

Ter mais de 18 anos completos no dia da matrícula o curso

Iniciação Teatral Adulto - a partir de 60 anos

Ter acima de 60 anos completos no dia da matrícula o curso

Inscrições realizadas que não estejam de acordo com os requisitos acima serão
desclassificadas.

Orientações para inscrições no sistema online
• Acessar a plataforma de inscrição online: http://captacaoprojetosculturais.sesisp.org.br
• Realizar o cadastro Pessoa Física.
Em caso de aluno menor de 18 anos o cadastro deverá ser realizado com os dados do seu
responsável legal.

• Acessar o link do curso em que pretende se inscrever, conforme requisitos
informados acima.
• Clicar em “Adicionar Projeto”
• Em “Título” preencher o nome completo do aluno interessado.
• Em “Linguagem” selecionar: Núcleo de Artes Cênicas.
• Em “Modalidade” selecionar: A turma conforme requisitos de inscrição.
• Aceitar os termos de Núcleo de Artes Cênicas do SESI-SP.
• Clicar em “Salvar”
• Preencher todos os campos obrigatórios do formulário de inscrição.
• Clicar em “Salvar”
• Em “Cadastramento de material digital”, clicar em “Adicionar material”
• Clicar em “Anexo ao sistema”
• Clicar em “Procurar”
• Fazer upload dos documentos obrigatórios: identidade com foto e CPF do aluno e de
seu responsável legal, quando menor
• Clicar em Salvar.
• Clicar em “Voltar para meu projeto”
• Finalizar inscrição clicando em “enviar proposta”
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Importante
A data e horário de finalização da inscrição serão considerados para determinar a ordem
de inscrição. Após a finalização da inscrição não será possível realizar alterações no
sistema. Inscrições com informações incompletas serão desconsideradas. Inscrições que
não atendam aos requisitos estabelecidos neste documento serão desconsideradas.

Convocação para a matrícula
A lista dos habilitados (16 primeiros de cada turma e os candidatos das vagas destinadas
à indústria paulista) será divulgada no dia 9 de março de 2020 na página http://
centroculturalfiesp.com.br/evento/cursos-de-teatro-gratuitos. Na mesma ocasião, a lista
de suplentes em ordem de inscrição também será divulgada. Importante ressaltar que a
inscrição e a habilitação para a matrícula não garantem a vaga no curso e é de exclusiva
responsabilidade do habilitado tomar ciência de todas as informações para a sua realização.
Os habilitados deverão comparecer no Centro Cultural Fiesp para efetuar a matrícula
entre os dias 12 e 14 de março, das 14h às 21h, em local a ser indicado por meio do e-mail
informado no ato da inscrição. No dia de realização da matrícula, é imprescindível levar
o RG (com cópia simples), CPF (com cópia) e uma foto 3x4 do habilitado. Menores de
idade devem ir acompanhados pelos responsáveis, que deverão estar munidos com os
documentos da criança e seus próprios RG e CPF.
Poderão ser realizadas inscrições por terceiros, desde que seja apresentada uma procuração
simples, com firma reconhecida do aluno ou do seu responsável legal.
No momento da matrícula serão conferidas as informações fornecidas pelo inscrito na
plataforma online. Caso as informações estejam divergentes, a matrícula não poderá ser
efetivada em nenhuma hipótese, sendo o aluno desclassificado e impedido de participar
de qualquer curso do NAC no respectivo semestre.
Após este período, e no caso de alguns habilitados não comparecerem na matrícula, os
suplentes poderão ser convocados para o curso. O SESI-SP poderá entrar em contato com
esses candidatos até o dia 3 de abril de 2020. Após essa data, a lista de suplentes perderá
a validade.

Sobre a concessão de vagas
Serão ofertadas 16 vagas por turma. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição
até o limite das vagas oferecidas. Os 16 primeiros inscritos que preencherem o formulário
com todos os dados obrigatórios estarão habilitados para realizar a matrícula presencial.
Trabalhadores da indústria e seus beneficiários, assim como alunos da Rede de Ensino do
SESI-SP, têm preferência no número de vagas ofertadas. Dessa forma, 30% das vagas são
destinadas para esse público.
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Informações, dúvidas e sugestões
Devem ser encaminhadas para o e-mail editaiscenicas@sesisp.org.br. Somente serão
respondidas mensagens encaminhadas até o dia 4 de março de 2020. Questionamentos
enviados após essa data poderão ser desconsiderados.
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