EDITAL FAUEPG N.° 73/2022
INSCRIÇÕES CURSOS PARA COMUNIDADE - DAC
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da
Universidade Estadual de Ponta Grossa – FAUEPG em conjunto com a Pró-Reitoria de
Extensão e Assuntos Culturais a Diretoria de Assuntos Culturais/DAC, torna pública a
oferta para a comunidade em geral cursos de CANTO, FLAUTA DOCE e vagas
remanescentes para PINTURA, DESENHO, PIANO, VIOLÃO INSTRUMENTAL E
YOGA, as aulas serão realizadas no Prédio da PROEX no endereço: Rua Marechal
Floriano Peixoto, 129 – centro.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 – As inscrições estarão abertas a partir de 08 de junho de 2022 até 22 de junho de

2022, ou enquanto houver vaga disponível (Anexo I).

2. DA MATRÍCULA
2.1 – A matrícula será realizada 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, em
cumprimento aos protocolos de biossegurança de enfrentamento ao COVID-19.

3. INÍCIO DAS AULAS
3.1 – As aulas iniciarão em junho de 2022.

4. CONTRATO
4.1 – O contratante pagará o valor de mensal de R$ 60,00 (sessenta reais) em até 6

(seis) parcelas vencidas no dia 10 de cada mês subsequente, referente a uma aula
por semana durante os 06 (seis) meses de curso, totalizando R$ 360,00 (trezentos e
sessenta reais) a título 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 título, 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 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 dac@uepg.br ou pelo telefone (42) 3220- 3494 ou
(42)991417556.

Ponta Grossa, 07 de junho de 2022.

Profa. Dra. Adriana Rodrigues Suarez
Chefe da Divisão de Cultura e Arte
DAC/PROEX

Prof. Sinvaldo Baglie
Presidente da FAUEPG

ANEXO I – quadro de horário

CURSOS

FLAUTA/CANTO*
1h/aula

SEGUNDA FEIRA

x

TERÇA FEIRA
13h30 às 14h30

QUARTA FEIRA
10h30 às 11h30

14h30às15h30

QUINTA FEIRA
9h30 às 10h30
10h30 às 11h30
14h30 às 15h30

SEXTA FEIRA
10h30 às 11h30

AULA
coletiva

Individual
PIANO
1H/AULA*

x

x

x

9h30 às 10h30
10h30 às 11h30
14h30 às 15h30
x

x

14h00 às 16h00
16h10 às 18h10

x

9h00 às 11h00

2 vagas

5 vagas

x

18h45 às 20h00

x

13h30 às 14h30

10h30 às 11h30

14h30às15h30
PINTURA
2horas/aula
DESENHO
2horas/aula
VIOLÃO*
instrumental
50 min
YOGA
1h15

10h30 às 11h30
9h00 às 11h00

coletiva

x

coletiva

x

*Verificar disponibilidade de horários pelo telefone: (42) 3220 3494

x

Individual

3 vagas

6 vagas

18h45 às 20h00

x

Coletiva

