REGULAMENTO – CURSO DE TEATRO
PARA CRIANÇAS 2020
Da apresentação
Desde 2019, o Itaú Cultural realiza uma série de atividades formativas nas linguagens das artes cênicas. O Curso de
Teatro para Crianças tem início no dia 14 de março de 2020 e segue até 28 de novembro de 2020, aos sábados,
das 10h às 12h. Comandada por Thaís Póvoa, a iniciativa pretende apresentar o universo artístico e expressivo da linguagem teatral a crianças de 10 a 12 anos, por meio de jogos e atividades lúdicas que estimulem a criação de espaços
sensíveis para a imaginação, a autonomia e a coletividade.

Da inscrição
A inscrição é gratuita, individual e restrita às pessoas físicas. Deve ser realizada pelos pais ou responsáveis legais da
criança, exclusivamente pela internet, mediante preenchimento de formulário disponível no site itaucultural.org.br,
impreterivelmente até o dia 23 de fevereiro de 2020, às 23h59.
Vinte e cinco vagas são disponibilizadas para o público geral e cinco são destinadas aos filhos dos colaboradores do
instituto. Caso as vagas não sejam preenchidas, a turma será completada através de um sorteio.
Ao enviar a inscrição pelo formulário acima indicado, os pais ou responsáveis legais da criança concordam com todas as
regras e disposições do referido regulamento, bem como atestam a veracidade das informações enviadas.
Ao finalizar o cadastro, a confirmação da inscrição será enviada, sendo que a lista das crianças selecionadas será
divulgada no site do Itaú Cultural no dia 4 de março de 2020.

Da seleção
A seleção será realizada por meio de sorteio, respeitando-se a faixa etária do curso e visando à formação de um
grupo plural.

Das vedações e da desclassificação
É vedada a participação de crianças menores de 10 anos e maiores de 12 anos.
Da mesma forma, não é permitida, nesse processo seletivo, a participação de funcionários e estagiários do Itaú Cultural, bem como de seus pais ou responsáveis legais, irmãos, filhos e cônjuges. O instituto reserva-se o direito de
destinar cinco vagas adicionais àquelas previstas neste regulamento exclusivamente para a participação dos filhos
de seus colaboradores, mediante um processo seletivo paralelo.

Do resultado
O resultado será divulgado em 4 de março de 2020, no site do Itaú Cultural (itaucultural.org.br). Os sorteados devem receber um e-mail de confirmação da participação no curso.
A data de divulgação eventualmente pode ser alterada a exclusivo critério do Itaú Cultural.

Do curso
O curso é gratuito, realizado aos sábados, das 10h às 12h, no período compreendido entre os dias 14 de março e 28 de
novembro de 2020, na sede do Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149 – Bela Vista, São Paulo, SP).
Os pais ou responsáveis legais da criança sorteada devem observar os horários estabelecidos para a realização das
aulas e se responsabilizar pelos itens a seguir:
a)
b)
c)

transporte de ida e de volta do aluno ao Itaú Cultural;
informações acerca de restrições alimentares e/ou eventuais questões de saúde do aluno, as quais precisam
ser informadas ao Itaú Cultural mediante formulário;
indicações de pessoas que possam levar e buscar o aluno do Itaú Cultural em caso de eventual ausência dos
pais ou responsáveis.

Os pontos estão de acordo com as leis vigentes quanto à capacidade de pais e/ou responsáveis exercerem o poder
familiar e, também, de representação do aluno.

Das disposições gerais
As questões eventualmente não previstas no presente regulamento serão avaliadas e decididas exclusivamente a
critério do Itaú Cultural.
Os pais ou responsáveis legais da criança sorteada são responsáveis por todas as despesas de deslocamento, alimentação e eventual hospedagem para a efetivação da participação nos encontros. O Itaú Cultural não é responsável pelo pagamento ou pelo reembolso de nenhuma despesa.
Ao final do curso, tendo o aluno atingido o mínimo de 75% de presença, será fornecido um certificado digital de
participação.
Os pais ou responsáveis legais da criança sorteada ficam cientes de que o Itaú Cultural poderá realizar ações de
divulgação do Curso de Teatro para Crianças – em meios impressos e/ou on-line, inclusive no site e nas redes sociais
do instituto – com os registros obtidos durante os encontros. Os pais ou responsáveis legais da criança sorteada
também autorizam a utilização da imagem e da voz desta nas mesmas extensões ora dispostas e, se aplicável, comprometem-se, desde já, a assinar a devida autorização de uso de imagem e voz, a ser fornecida pelo Itaú Cultural no
ato da inscrição e/ou dos registros durante os encontros.

Do cronograma
14 de março a 28 de novembro de 2020
10h às 12h
sábados, exceto feriados e emendas
Local de realização do curso:
Itaú Cultural
Avenida Paulista, 149 – Bela Vista, São Paulo, SP, 01311 000

A programação do curso está sujeita a alterações.

