
 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NAS INSCRIÇÕES E ATIVIDADES DO 

PROGRAMA FUNDAÇÃO DAS ARTES FIC 
 

 

 

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

A Fundação das Artes de São Caetano do Sul, SP, doravante designada simplesmente pela sigla 

FASCS e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, doravante designado 

simplesmente pela sigla PRONATEC, considerando a Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

Lei n.º 12.513, de 26 de outubro de 2011; Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000; 

Portaria MEC n.º 185, de 12 de março de 2012, Decreto n.º 7.721, de 16 de Abril de 2012, 

Resolução n.º 4 – CD/FNDE de 16 de março de 2012, Portaria MEC nº 817/2015, Portaria MEC 

nº 1720/2019, Ofício-circular Nº 58/2019/GAB/SETEC/SETEC-MEC, tornam público para os 

interessados que se encontram abertas as pré-inscrições para vagas de cursos de formação 

inicial e continuada (FIC) do Programa Pronatec.  
 

 

2. PROGRAMA FUNDAÇÃO DAS ARTES FIC 

O Programa Fundação das Artes FIC (Formação inicial e continuada) é uma ação que visa a 

oferta de cursos para expandir, interiorizar, diversificar e democratizar a oferta de educação 

profissional e tecnológica. Os cursos Novos Caminhos/Pronatec (Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego) na modalidade FIC (Formação Inicial e Continuada) têm duração 

de um ano, são gratuitos e com carga horária de no mínimo 160 horas e no máximo 200 horas.  

 

 

3. CURSOS OFERECIDOS E HORÁRIOS DE AULA 

 

● Agente Cultural: A abordagem do curso está focada no desenvolvimento das  

competências exigidas para elaborar, organizar e coordenar ações e eventos socioculturais, 

reconhecendo a natureza multifacetada e ao mesmo tempo específica das expressões culturais 

enquanto portadoras de identidades, valores e significados sociais. 

Turma às terças e quintas, das 19h às 22h, ou 

Turma aos sábados, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30 

É necessário frequentar os dois horários (durante a semana ou aos sábados) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

● Cenografia/Cenotécnica (Auxiliar de Cenotecnia): Focado no desenvolvimento de 

competências ligadas à capacitação do aluno para a atuação no mercado de trabalho como 

auxiliar no planejamento de cenários para espetáculos, eventos, vitrines ou produções 

audiovisuais, inclusive no acompanhamento de processo de criação, interagindo com a equipe 

de cenografia e fornecedores. 

Turma às segundas e quartas, das 19h às 22h, ou 

Turma aos sábados, das 9h às 12h e 13h30 às 16h30 

É necessário frequentar os dois horários (durante a semana ou aos sábados) 

 

● Dramaturgia (Assistente de Dramaturgia): O curso tem como objetivo a prática de 

escrita textual com foco para o teatro, audiovisual e outras linguagens cênicas, tendo como 

elementos disparadores a ideia dos gêneros do drama, lírico e épico. O curso visa construir um 

ambiente participativo e processual a partir do laboratório de escrita continuada, com leituras 

de textos e prática de exercícios que dialogam com as técnicas e estéticas da história da 

dramaturgia. Levando em consideração os saberes e sensibilidades do grupo de aprendizes, os 

textos criados vão ser experimentados em diversos suportes, como o papel, áudio, vídeo e outras 

materialidades que possam expandir a dramaturgia. 

Turma às segundas e quartas, das 19h às 22h, ou 

Turma aos sábados, das 9h às 12h e 13h30 às 16h30 

É necessário frequentar os dois horários (durante a semana ou aos sábados) 

 

● Figurino (Figurinista): Terá abordagem focada no desenvolvimento de competências 

referentes ao trabalho do profissional de figurino na elaboração e execução de trajes e adereços 

para as artes cênicas, cinema, publicidade e televisão. Oferecerá recursos criativos, técnicos, 

teóricos e poéticos para a construção de uma narrativa visual aplicada às diversas possibilidades 

do mercado. 

Turma às terças e quintas, das 19h às 22h, ou 

Turma aos sábados, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30 

É necessário frequentar os dois horários (durante a semana ou aos sábados) 

 

● Maquiagem (Maquiador cênico): O curso busca o desenvolvimento técnico e teórico 

para a formação do profissional maquiador, tanto na área social (salões de beleza, casamentos, 

formaturas, dentre outros), quanto na maquiagem cênica e artística (teatro, cinema, dança, 

feiras e exposições), possibilitando atuação em diversos setores do mercado. A maquiagem será 



 

 

 

 

 

 

 

 

compreendida não apenas como recurso estético, mas também como fonte de autoconhecimento 

e empoderamento de si, desenvolvendo a autoestima e qualidade de vida (em conexão com a 

área da saúde). 

Turma às segundas e quartas, das 19h às 22h, ou 

Turma aos sábados, das 9h às 12h e 13h30 às 16h30 

É necessário frequentar os dois horários (durante a semana ou aos sábados) 

 

● Práticas de Dança (Assistente de coreografia): Os encontros propõem aproximar o 

aluno às práticas de dança, possibilitando a reflexão do corpo como instrumento de expressão 

própria e artística através de fazeres contemporâneos em dança e de laboratórios criativos que 

possibilitem sobretudo a discussão sobre corpo e movimento no contexto social-econômico-

político-cultural e seus atravessamentos. 

Turma às terças e quintas, das 19h às 22h, ou 

Turma aos sábados, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30 

É necessário frequentar os dois horários (durante a semana ou aos sábados) 

 

● Produção cultural (Assistente de produção cultural): O curso é focado no 

desenvolvimento das competências exigidas à formação de um Produtor Cultural que seja capaz 

de reconhecer todas as etapas envolvidas na realização de projetos culturais em suas diversas 

abordagens, considerando a diversidade de ambientes, linguagens e técnicas, além da aplicação 

de conceitos que promovam projetos de natureza artística, cultural e/ou sociocultural. 

Turma às segundas e quartas, das 19h às 22h, ou 

Turma aos sábados, das 9h às 12h e 13h30 às 16h30 

É necessário frequentar os dois horários (durante a semana ou aos sábados) 

 

●      Recreação Cultural: jogos, brincadeiras e experiências recreativas 

(Recreador): Curso voltado para resgatar o brincar, por meio de atividades de lazer e 

recreação. Tendo o jogo e a brincadeira como eixos teórico-práticos, as aulas irão passar por 

variados fazeres ludopedagógicos e artísticos, como o teatro, a dança, a música, as artes visuais 

e a cultura popular brasileira. Ao final, espera-se que o estudante esteja apto a elaborar e mediar 

atividades culturais de lazer e recreação, podendo realizá-las em diferentes contextos, como 

escolas, instituições educacionais e artísticas, além de festas e eventos comemorativos. 

Turma às terças e quintas, das 19h às 22h, ou 

Turma aos sábados, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30 

É necessário frequentar os dois horários (durante a semana ou aos sábados) 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. VAGAS 

● Serão oferecidas até 750 (setecentas e cinquenta) vagas para os 8 (oito) cursos 

oferecidos. 

 

5. PRÉ-INSCRIÇÕES 

● Define-se como “Pré-inscrição” o processo em que as pessoas interessadas declaram seu 

interesse em frequentar o programa, selecionam curso e horário e enviam as informações 

necessárias; 

● As pré-inscrições serão realizadas de forma digital, por meio do preenchimento de 

formulário virtual que estará disponível de 13 de julho de 2021 (terça) às 23h59 de 18 de julho 

de 2021 (domingo). O link de acesso ao formulário estará disponível no site 

www.fascs.com.br/fic, aba “pré-inscrição”;  

● A Fundação das Artes poderá prorrogar o período de pré-inscrições a seu critério. A 

prorrogação, se adotada, será divulgada nos canais digitais da FASCS; 

● Somente serão consideradas as pré-inscrições enviadas no prazo; 

● Será habilitado o recurso de envio de “recibo” de inscrição para o e-mail informado no 

ato do preenchimento. O recibo será comprovação da pré-inscrição realizada.  

 

6. PÚBLICOS ATENDIDOS  

● Para participar dos cursos gratuitos do Programa Fundação das Artes FIC, é necessário 

ter 16 anos ou mais até 1º de agosto de 2021; 

● Os critérios de definição, seleção e participação de público prioritário são estabelecidos 

pelo Ministério da Educação do Governo Federal: 

 

● Público prioritário: é constituído pelos inscritos que se enquadram em qualquer um dos 

itens abaixo: 

o Estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e 

adultos; 

o Trabalhadores; 

o Beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de transferência de 

renda; 

o Pessoas com deficiência; 

o Povos indígenas, comunidades quilombolas  

o Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas; ou 

http://www.fascs.com.br/fic


 

 

 

 

 

 

 

 

o Públicos prioritários dos programas do Governo Federal que se associem à Bolsa-

Formação do Pronatec. 

 

● Outros públicos (é constituído pelos inscritos que se enquadram em qualquer um dos 

itens abaixo): 

o Jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social e econômica; 

o Colaboradores da Administração Municipal de São Caetano do Sul de diversas 

áreas e segmentos, com foco na Educação, Saúde e Assistência Social; 

o Alunos, jovens ou adultos, formados pela Fundação das Artes em cursos Mediotec, 

Pronatec e/ou cursos técnicos de edições anteriores para ampliação da formação 

profissional e inserção no mercado de trabalho; ou 

o Interessados em geral, a partir dos 16 anos. 

 

7. CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

● Cada pessoa poderá fazer uma única pré-inscrição, indicando apenas um curso e horário 

preferido – chamada de pré-inscrição prioritária; 

● Será possível sinalizar o interesse em outro horário do mesmo curso (cada curso 

disponibiliza duas opções de horário). Contudo, essa opção, não obrigatória, somente será 

considerada no processo de seleção após a avaliação e inclusão da opção prioritária dos inscritos 

de todos os públicos; 

● Caso seja identificado uma ou mais inscrições adicionais de uma mesma pessoa, será 

considerada apenas a última, sendo as demais desconsideradas;  

● Inscritos que declararem inclusão como público prioritário e não comprovarem 

posteriormente, serão reclassificados como “outros públicos”, respeitada a ordem cronológica 

de inscrição; 

● Após o processo de análise das informações, o resultado das pré-inscrições será publicado 

no site da FASCS; 

● As vagas serão preenchidas respeitada a seguinte ordem: 

a. Pelo público prioritário, mediante posterior comprovação documental, respeitada 

a ordem de inscrição (definida pelo dia e horário da inscrição válida), até o limite de 

vagas disponíveis; 

b. Havendo disponibilidade, serão atendidos pré-inscritos classificados como “outros 

públicos”, também respeitada a ordem de inscrição (definida pelo dia e horário da 

inscrição válida), até o limite de vagas disponíveis; 



 

 

 

 

 

 

 

 

c. Havendo ainda disponibilidade, serão atendidos pré-inscritos não classificados que 

indicaram possibilidade de frequência no horário alternativo do mesmo curso; 

d. Todas as pessoas inscritas que não forem pré-classificadas serão inseridas em 

uma lista de espera, respeitados os critérios anteriormente definidos; 

 

8. PRÉ-MATRÍCULA 

● Define-se como “Pré-matrícula” o processo em que as pessoas inscritas e contempladas 

com uma vaga comparecem presencialmente à Fundação das Artes, em datas e horários 

previamente determinados, entregam a documentação complementar e assinam o Termo de 

Adesão; 

● Quem for contemplado e não atender à pré-matrícula será desclassificado e serão 

convocadas pessoas pré-classificadas que se encontrem na lista de espera;  

● A relação de documentos que deverá ser entregue na pré-matrícula é a seguinte: 

o Para todos e todas: 

▪ Cópia simples do CPF; 

▪ Cópia simples do RG (estes dois primeiros itens podem estar no mesmo 

documento); 

▪ Cópia simples de um comprovante de residência; 

▪ Assinatura do Termo de Adesão 

▪ Uma foto 3x4 (confirmar) 

o Exclusivamente para menores de idade (pessoas que não tenham 18 anos até 1º 

de agosto): 

▪ Cópia simples do RG e CPF do responsável; 

▪ A assinatura do Termo de Adesão deverá ser feita pelo(a) responsável; 

o Exclusivamente para inscritos(as) que integram o público prioritário: 

▪ Entrega de comprovante.  

 

9. MATRÍCULA 

● Define-se como “Matrícula” o processo em que as pessoas inscritas e contempladas com 

uma vaga e que compareceram à FASCS são inseridas no Sistec (sistema do Ministério da 

Educação gerenciador do Programa Pronatec); 

● A vaga somente será confirmada após a entrega de todos os documentos na pré-

matrícula e inclusão no Sistec – sistema gerenciador do Ministério da Educação.  



 

 

 

 

 

 

 

 

● Caso não possa ser incluído (CPF bloqueado, participação em outro curso FIC do 

Programa Pronatec, dentre outras razões), o pré-inscrito será desclassificado e sua vaga será 

disponibilizada conforme classificação inicial; 

● A critério da Fundação das Artes, poderão ser efetuadas matrículas diretamente nos 

cursos com vagas disponíveis após atendimento integral dos itens anteriores.   

 

 

10. CONVOCAÇÃO DA LISTA DE ESPERA 

● A lista de espera é a relação de pessoas inscritas que não foram contempladas, caso a 

demanda tenha sido maior do que a oferta; 

● A convocação da lista de espera se dará pela publicação no site da FASCS e, 

complementarmente, pelo envio de e-mails. Recomenda-se abrir e verificar a caixa de 

mensagens diariamente, inclusive as chamadas “caixa de spams” ou similares, para as quais 

podem ser movidas mensagens enviadas pela equipe do Programa Fundação das Artes FIC. 

 

 

11. CRONOGRAMA PREVISTO  

● O cronograma preliminar do processo de pré-inscrição, pré-matrícula e matrícula do 

Programa Fundação das Artes FIC: 

o Período de inscrições online: 13 a 18 de julho 

o Previsão de divulgação do resultado: 29 de julho 

o Pré-matrícula presencial da 1ª chamada: 31 de julho a 4 de agosto 

o Convocação da lista de espera (1ª chamada): 6 de agosto 

o Pré-matrícula presencial da 1ª chamada: 7 a 11 de agosto 

o Aula Magna: 14 de agosto 

o Aulas - Semana de acolhimento e atividades iniciais: 16 a 21 de agosto 

o Aulas disciplinares dos cursos: a partir de 23 de agosto  

o Matrículas de vagas remanescentes: poderão ser realizadas durante os primeiros 

30 dias, de acordo com a disponibilidade de vagas. 

● O cronograma poderá ser alterado a qualquer tempo pela Fundação das Artes e os novos 

prazos serão divulgados pelos canais oficiais de comunicação da instituição.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

12. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

● Serão desclassificados ou reclassificados os seguintes casos: 

o Inscrições feitas fora do prazo, com ausência de informações ou informações 

incorretas; 

o Pessoas pré-classificadas que não comparecerem ao processo de pré-matrícula; 

o Pessoas que declararam prioridade de atendimento e não comprovarem 

documentalmente (serão reclassificadas); 

o Pessoas que faltarem, de forma não justificada, nas primeiras 4 aulas; 

o Pessoas que não puderem ser inseridas no Sistec (CPF bloqueado, ausências de 

informações e documentos, dentre outros motivos); 

o Pessoas que forem notificadas por e-mail para resolver inconsistências 

identificadas pela equipe e não atenderem os pedidos no prazo estabelecido. 

 

13. CONFIRMAÇÃO DE TURMAS OFERTADAS 

● Somente serão confirmadas e validadas as turmas que tiverem procura mínima 

equivalente ao número de vagas ofertadas. 

● A FASCS se reserva o direito de não abrir turmas com procura menor que a quantidade 

de vagas ofertadas por turma. 

 

14. AULAS 

● Todos os cursos do Programa Fundação das Artes FIC são presenciais e são realizados de 

forma remota de acordo com as orientações sanitárias e administrativas dos órgãos reguladores 

por conta da pandemia de Covid19.  

● As aulas das turmas que têm suas vagas ofertadas neste processo ocorrerão durante a 

semana no período noturno ou aos sábados, manhãs e tardes, em períodos de 3 horas de 

duração cada um, totalizando carga horária semanal de 6 horas, perfazendo 6 horas-aula 

semanais;  

● As aulas serão iniciadas na modalidade remota, sem previsão para início dos encontros 

presenciais. Por conta disso, as aulas poderão ser realizadas de forma presencial ou remota, 

seja síncrona (simultânea, nos horários indicados) ou assíncrona (por meio de dispositivos 

digitais que poderão ser acessados em diferentes horários). É necessário ter disponibilidade para 

todas as modalidades. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

15. LOCAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

● Quando as atividades presenciais forem retomadas, ocorrerão, prioritariamente, na 

Unidade Santa Paula da Fundação das Artes (Rua Martim Francisco, 471). Poderão ser também 

realizadas na Unidade Oswaldo Cruz (Rua Visconde de Inhaúma, 730) ou em outras unidades 

de ensino remotas localizadas no município de São Caetano do Sul. Atividades complementares 

poderão ser realizadas em espaços e equipamentos parceiros. 

 

16. PERÍODO DAS AULAS 

● As aulas serão iniciadas em agosto de 2021 e ocorrerão até junho de 2022, com período 

de recesso que ocorrerá da segunda quinzena de dezembro à primeira semana de fevereiro, 

conforme calendário da FASCS. 

 

17. CERTIFICAÇÃO 

● Os cursos do Programa Fundação das Artes FIC oferecem certificados de participação 

para estudantes que cumprirem todos os requisitos abaixo: 

o Tiverem, no mínimo 75% de frequência; 

o Forem aprovados nos processos pedagógicos; 

o Confirmarem sua frequência no Sistec em todos os meses de aulas. 

 

18. VIDA ACADÊMICA 

● Os direitos e deveres dos estudantes do Programa Fundação das Artes FIC serão 

regulados por meio de um Manual do Estudante, que será oportunamente divulgado por meio 

dos canais oficiais da FASCS  e disponibilizado no Google Sala de Aula.  

● Ao efetivar a matrícula, cada estudante receberá uma conta institucional da plataforma 

educacional da Fundação das Artes, intitulada “Fascs Conectada”;  

 

19. CANAIS DE ATENDIMENTO 

● Para o processo de pré-inscrição, pré-matrícula, matrícula e vida acadêmica, os canais 

de comunicação e atendimento serão: 

a. Site www.fascs.com.br: para divulgação de informações 

b. E-mail fic.apoio@fascsconectada.com.br: para interação e atendimento eletrônico 

c. Telefone (11) 4239-2020, para interação e atendimento nos horários definidos pela 

FASCS 

d. Presencialmente, na FASCS, nos horários de atendimento do Programa; 

http://www.fascs.com.br/
mailto:fic.apoio@fascsconectada.com.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Complementarmente, serão criados grupos de aplicativos de mensagens instantâneas 

instantânea, por meio dos quais serão enviadas informações do Programa. 

● Importante: esclarecimento de dúvidas, envio de documentos e atendimento 

administrativo serão feitos exclusivamente pelo e-mail; 

 

20. CASOS OMISSOS 

● Casos omissos serão alvo de análise e deliberação por parte da equipe gestora da 

Fundação das Artes de São Caetano do Sul.  


