REGULAMENTO PARA AS INSCRIÇÕES
O projeto de extensão: “Manifest.Arte: por mais integração cultural, social e educacional” abre
inscrições para a Oficina de Prática e Reflexão sobre Dança Gaúcha.
A realização desta oficina representa uma oportunidade para o resgate de valores culturais e da
tradição tropeira, e compartilhamento de momentos de aprendizado e também de benefícios
para o bem-estar do corpo e da mente dos envolvidos.
O período de inscrições começa no dia 11.04.18 às 00h00 e termina no dia 15.04.18 às 23h59.
As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento de formulário próprio.
Poderão se inscrever:
- comunidade estudantil, servidores e colaboradores do IFPR Campus Jaguariaíva;
- comunidade externa.
Não há limite de idade para a participação das aulas.
Serão ofertadas 20 (vinte) vagas sendo, 10 destinadas ao público do sexo feminino e as outras
10 destinadas para o público masculino.
Havendo número maior a de vagas ofertadas, será realizada seleção de candidatos através de
análise dos conhecimentos prévios e noções básicas de dança gaúcha, e de sua
disponibilidade de horários e comparecimento ao encerramento e apresentação final conforme
dados a serem informados pelo candidato no ato da inscrição.
A publicação do resultado de classificação acontecerá no dia 16.04.18.
O local dos encontros será no prédio do IFPR Campus Jaguariaíva no seguinte endereço: Rua
João Tracz, s/nº esquina Rodovia PR 151, Km. 213.
O período de realização das oficinas será de 17.04 a 11.05.18.
As aulas acontecerão nas terças-feiras com início às 15h00 e término às 17h00.
O encerramento da oficina será no dia 11 de maio (sexta-feira), no período matutino.
Terá direito ao recebimento de declaração de participação, o cursista que frequentar pelo
menos 75% da carga horária total (10 horas de ensaio) e apresentar-se no encerramento da
oficina, agendado para o dia 11 de maio de 2018.
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