
EDITAL PROEX/DAC N.° 001/2022 

INSCRIÇÕES CURSO VIOLÃO INSTRUMENTAL

Através da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais a Diretoria de Assuntos Culturais/DAC, 
oferta para a comunidade em geral curso de VIOLÃO INSTRUMENTAL presencial e online.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1 – As inscrições seguem abertas enquanto houverem vagas disponíveis (Anexo I).

1.2 – Antes de efetuar a inscrição o candidato passará por entrevista com o professor do curso
para avaliação do nível de aprendizado. Se necessário, haverá agendamento prévio da
entrevista para seguir os protocolos de biossegurança de enfrentamento ao COVID-19.

2. DA MATRÍCULA

2.1 – A matrícula será realizada após a entrevista, e será concluída somente após o pagamento
da taxa de matrícula de R$ 30,00 (trinta reais) com a apresentação do comprovante de
pagamento original na secretaria da Divisão de Assuntos Culturais-DAC (endereço praça
Marechal Floriano Peixoto, 129 - centro, Prédio da PROEX), das 8:30h às 11:30h e das 13h30 às
17h, e possuir idade mínima de 12 anos.

2.2 – Documentação necessária: Carteira de Identidade (RG); CPF; Comprovante de residência;
Carteira de Vacinação com a comprovação do ciclo vacinal completo.

3. INÍCIO DAS AULAS

3.1 – As aulas iniciarão dia 03 de março de 2022 conforme consta no anexo I.

4. CONTRATO

4.1 – O contratante pagará o valor de mensal de R$ 60,00 (sessenta reais)  em até 9 (nove)
parcelas  vencidas no  dia 10 de cada mês subsequente, referente a uma aula por semana de
cinquenta  minutos, durante os  nove meses de curso,  totalizando R$  540,00 (quinhentos e
quarenta reais)  a titulo de encargos educacionais  e administrativos. O curso seguirá os dias
letivos do calendário universitário da UEPG de 2022.

4.2 – 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 titulo, sendo o valor



descrito no caput o valor integral devido, mesmo para pagamento à vista do valor total do curso
contratado.

4.3 – 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.

4.4 – O não pagamento de quaisquer parcelas até a data do vencimento implicará no acréscimo
de 2% (dois por cento), a titulo 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 dac@uepg.br ou pelo telefone (42) 3220-3494 ou
(42) 991417556.

ANEXO I - QUADRO HORÁRIOS DISPONÍVEIS

curso 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

TARDE TARDE TARDE TARDE

13:00h às 13:50h 13:00h às 13:50h
vaga preenchida

13:00h às 13:50h 13:00h às 13:50h

14:00h às 14:50h
vaga preenchida

14:00h às 14:50h 14:00h às 14:50h 14:00h às 14:50h

15:00h às 15:50h 15:00h às 15:50h X 15:00h às 15:50h 15:00h às 15:50h

  16:00h às 16:50h   16:00h às 16:50h   16:00h às 16:50h   16:00h às 16:50h

NOITE NOITE NOITE NOITE

 18h às 18:50h
18h às 18:50h

vaga preenchida
18h às 18:50h

vaga preenchida 18h às 18:50h

19h às 19:50h
vaga preenchida

19h às 19:50h
vaga preenchida

19h às 19:50h
vaga preenchida

19h às 19:50h
vaga preenchida

obs.: Os horários aqui disponibilizados são apenas para conhecimento, não é garantia de vaga 
que será preenchida por ordem de inscrição. As aulas são individuais.

Requisitos:

O aluno para participar do curso deverá trazer violão com cordas de nylon, “toalha” própria 
para higienização do material a ser utilizado na aula.

O aluno receberá conteúdos de teoria musical e violão instrumental clássico.


