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CURSO LIVRE 

FICHA DE INSCRIÇÃO E 
TERMO DE COMPROMISSO

Termo de compromisso celebrado entre o Consórcio Intermunicipal Culturando e o aluno (a) abaixo identificado (a) e, regularmente, a partir da assinatura 
desse termo, matriculado (a) no CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, realizado pelo Consórcio Intermunicipal Culturando em parceria 
com Cladin - CENTRO DE ESTUDOS DAS CULTURAS E LÍNGUAS AFRICANAS E DA DIÁSPORA NEGRA - FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS - 
CAMPUS ARARAQUARA/UNESP.

NOME DO ALUNO (A):________________________________________________________________________________________________________

RG:_______________________________________________ CPF________________________________________________ NASC.:____/____/______

ENDEREÇO: ________________________________________________________________________________________________________________

CEP:___________________ MUNICÍPIO: ____________________________________________________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________________________________ TELEFONE/ZAP:_____________________

FACEBOOK: _________________________________________________________________________________________________________________

POSSUI VÍNCULO COM A PREFEITURA? (      ) Sim (      ) Não 

QUAL SUA FUNÇÃO _________________________________________________________________________________________________________

Pelo presente ficam estabelecidos os seguintes itens deste Termo de Compromisso:

1 – Preencher todos os dados acima que serão usados exclusivamente para certificação do aluno(a). Os dados acima não serão publicizados.
2 – Participar das aulas remotas presenciais através da plataforma google meet com participação obrigatória de 80% das aulas.
3 – Cumprir durante o curso as atividades previstas. 
4 - Não abordar na “sala” de aula assuntos que não estejam correlacionados com o objeto central do Curso. Respeitar os professores e colegas do curso, 
deixar o microfone sempre fechado quando não estiver falando, não expor durante as aulas imagens de crianças e outras pessoas sem autorização dos 
responsáveis e do(a) professor(a). Não adentrar em assuntos que sejam de escolhas pessoais como religião, sexualidade, política, a não ser que o assunto 
tenha alguma ligação com a aula e seja conduzido pelo(a) professor(a).  
5 - O controle de frequência será feito mediante participação nas aulas. Em havendo desistência pede-se que comunique à coordenação. 
6 - O Prof. Edemilson José do Vale(Sete) responde pela Coordenação Geral do curso e o Prof. José Dagoberto Fonseca pela Coordenação do Curso.
7 – O aluno(a) autoriza a divulgação de sua imagem eventualmente tiradas durante o curso e a veiculação dos trabalhos realizados para fins de divulgação 
do curso na imprensa inscrita e falada, nas redes sociais e página oficial do Consórcio Intermunicipal Culturando www.consorcioculturando.com.br  
8 – O Termo assinado e escaneado deve ser enviado para o e-mail: consorcioculturando@gmail.com até 13 de agosto de 2021. O não envio até a data 
citada, desabilitará o(a) aluno(a). Junto do termo é preciso enviar comprovante de endereço em nome do aluno(a) e cópia do CPF-RG, preferencialmente 
CNH, e a assinatura deve ser igual a contida na CNH. 
9 – Atenção: se algum aluno(a) não tiver CNH ou algum documento com foto que mostre que a assinatura do termo é igual a do documento, esse aluno 
(a), deverá reconhecer firma da assinatura, mas somente se não tiver como comprovar que a assinatura do termo é igual a do documento enviado. 
10 – Documentos serão sempre enviados e recebidos por e-mail. O grupo do WhatsApp servirá para comunicados, informes, links de filmes, textos, livros 
relacionados ao Curso. 
11 – Leia as mensagens do Grupo do WhatsApp pelo menos duas vezes ao dia e, quando aberto para interação será ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, para 
assuntos relacionados a curso.
12 – Outros assuntos não tratados nesse termo, poderão ser pactuados durante o Curso, sempre com 
autorização do proponente do Curso. 

Monte Alto, 06 de agosto de 2021.

_____________________________________
Assinatura do Aluno (a) 

ELABORAÇÃO 
PROJETOS 
CULTURAIS

100% GRATUITO
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