
    
  

  

EDITAL PROEX/DAC N.° 001/2020  

  

  

INSCRIÇÕES CURSOS DAC/2020  

A PROEX é um espaço que trabalha com a arte e a cultura, para que aflorem e 

cresçam nos diversos segmentos da sociedade.  A Divisão de Assuntos Culturais 

está aberta para receber artistas, alunos, amigos e interessados que buscam 

através da arte encontrar a sua identidade e divulgar os seus talentos.  

Através da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais, Diretoria de Assuntos 

Culturais/DAC, oferta para a sociedade em geral cursos de violão clássico e 

popular, piano, flauta doce, canto, teatro, desenho e pintura, buscando difundir a 

arte e possibilitar ao público o contato com as mais variadas formas de expressão 

artística.   

1. DAS INSCRIÇÕES  

  

1.1 As inscrições estarão abertas a partir do dia 10 de fevereiro, de acordo 

com as vagas disponíveis (Anexo I)   

1.2 As matriculas precisam ser realizadas, exclusivamente, na secretaria da 

DAC (Praça Marechal Floriano Peixoto, 129 - Centro, Prédio da PROEX), 

das 8h às 12h/ 13h30 às 17h30;  

1.3 Os horários aqui disponibilizados são apenas para conhecimento, não é 

garantia de vaga;  

1.4 O período de inscrições até dia 30/03/2020 ou enquanto houverem vagas.  

  

2. CONTRATO  

2.1 O contratante pagará o valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta) reais 

referentes a uma aula por semana, caso o contratante deseje realizar duas 

aulas por semana do mesmo curso o valor será de R$ 900,00 (novecentos) 

a título de encargos educacionais e administrativos, referente ao ano, à 

vista ou em até 9 (nove) parcelas vencidas no dia 10 de cada mês 



subsequente, mais a taxa de matrícula de R$ 30,00 (trinta reais) na data 

da matrícula.  

2.2 As parcelas serão pagas mediante boleto bancário apresentado ao 

CONTRATANTE com a devida antecedência, e poderão ser quitadas, 

antes do vencimento, em qualquer agência bancária, e após o vencimento, 

somente na instituição bancária indicada pela CONTRATADA. Não serão 

concedidos descontos para pagamentos antecipados a qualquer título, 

sendo o valor descrito no caput o valor integral devido, mesmo para 

pagamento à vista do valor total do curso contratado.  

2.3 Eventual emissão de novo boleto, em razão de atraso de pagamento, 

perda ou extravio ou qualquer outra razão por culpa do Contratante, terá o 

acréscimo das taxas bancárias referente ao custo de emissão do boleto 

somado ao valor mensal devido.  

2.4 O não pagamento de quaisquer parcelas até a data do vencimento 

implicará no acréscimo de 2% (dois por cento), a título de multa contratual 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, acrescido de atualização 

monetária, se houver.  

  
  

Para mais informações mande um e-mail para 

galeriaproex@gmail.com ou pelo telefone (42) 3220-3494 ou (42) 

3220-3359.  



 

ANEXO I - QUADRO HORÁRIOS DISPONÍVEIS  

CURSOS  SEGUNDA FEIRA  TERÇA FEIRA  QUARTA FEIRA  QUINTA FEIRA  SEXTA FEIRA  AULA  

CANTO/ 

CORAL  
18h30 às 19h30  

(VAGAS DISPONIVEIS)  
15h às 16h  

(VAGAS DISPONIVEIS)  
      

Coletiva  

DESENHO  

  9h às 11h  
14h às 16h  

16h10 às 18h10  
19h às 21h  

(VAGAS DISPONÍVEIS)  

      

coletiva  

FLAUTA 

DOCE  
  9h às 11h  

14 às 21h30 
(VAGAS DISPONÍVEIS)  

9h às 11h  
14 às 21h30  

 

(VAGAS DISPONÍVEIS)  

9h às 11h  
14 às 21h30  

(VAGAS DISPONÍVEIS)  

9h às 12h  

 

VAGAS DISPONÍVEIS)  coletiva  

PIANO    9h às 11h  
14 às 21h30  

(VAGAS DISPONÍVEIS)  

9h às 11h  
14h às 21h30  

(VAGAS DISPONÍVEIS)  

9h às 11h  
14 às 21h30  

(VAGAS DISPONÍVEIS)  

9h às 12h 

(VAGAS 

DISPONÍVEIS)  Individual  

PINTURA  
18h30 às 21h30  

(VAGAS DISPONÍVEIS)  
  14h às 17h  

(VAGAS DISPONÍVEIS)  
14h às 17h   

     (VAGAS DISPONÍVEIS)  
8h30 às 11h30   

(VAGAS DISPONÍVEIS)  coletiva  

VIOLÃO 

CLÁSSICO  

12h às 17h  
18h às 20h30  

 (VAGAS DISPONIVEIS)  

12h às 17h  
18h às 20h30  

 (VAGAS DISPONIVEIS)  
  

12h às 17h  
18h às 20h30  

 (VAGAS DISPONIVEIS)  

12h às 17h  
18h às 20h30  

 (VAGAS DISPONIVEIS)  
Individual  

VIOLÃO 

POPULAR 

17H30 às 18h30 

(VAGAS DISPONIVEIS) 

 

10h às 11h 

(VAGAS DISPONIVEIS) 

 

   
Coletiva 



TEATRO  Horário a definir  
(disponível a partir de 10 de 

fevereiro)  

        
Coletiva  

YOGA  
  18h às 19h15   

19h30 às 20h45   

(VAGAS DISPONÍVEIS)  

     18h às 19h15   

19h30 às 20h45  

     (VAGAS DISPONIVEIS)  

    

Coletiva  

  


