Instrução Normativa: 003/2020 FASCS
Fixa diretrizes para o planejamento do processo seletivo simplificado para o 2º semestre de 2020.
A Diretora Geral, no uso de suas atribuições legais, orienta que:
Visando garantir a continuidade das atividades desenvolvidas pela Fundação das Artes e diante da
excepcionalidade do período da Pandemia da COVID-19, se faz necessário estabelecer diretrizes
para o planejamento do processo seletivo simplificado para o 2º semestre de 2020.

A) CALENDÁRIO ACADÊMICO
Fica mantido o calendário acadêmico para o 2º semestre de 2020, respeitadas as indicações de
antecipação e modificação de feriados realizadas pelos órgãos públicos superiores, ou outras
alterações necessárias.

B) INSCRIÇÕES
As inscrições para o processo seletivo simplificado da Fundação das Artes serão
realizadas virtualmente (on-line) entre os dias 18 e 28 de junho de 2020 através do
site: www.fascs.com.br. Não é necessário ser morador de São Caetano do Sul.
Para alunos menores de 18 anos, as inscrições devem ser realizadas pelos pais ou responsáveis.

C) PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Processo seletivo para o 2º semestre de 2020 será realizado em formato simplificado, respeitando
as especificidades de cada linguagem dos cursos oferecidos.
Importante: Demais orientações sobre formato de testes e audições serão informadas por meio
do e-mail cadastrado no ato da inscrição.

E) RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os resultados do processo seletivo simplificado serão divulgados pelos canais de comunicação da
Fundação das Artes de acordo com o seguinte calendário:
Artes Visuais, Dança e Teatro: 11 de julho de 2020;
Música: 16 de julho de 2020.

F) PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO
Bolsa de Estudo Munícipe, destinada a moradores de São Caetano do Sul na forma de descontos
integrais ou parciais nas mensalidades, obedecendo os critérios do edital.
Bolsa de Estudo Monitoria, destinada a alunos interessados em integrar núcleos de pesquisa,
atividades acadêmicas, organismos artísticos, apoio técnico e grupos da instituição.

G) MATRÍCULA
A matrícula do aluno que ingressar no 2º semestre está condicionada à disponibilidade de vagas, e
será realizada presencialmente, respeitando-se os protocolos de distanciamento social, de acordo
com o seguinte calendário:
Artes Visuais, Dança e Teatro: 11, 13 e 14 de julho de 2020;
Música: 16, 17 e 18 de julho de 2020.
O atendimento presencial será de 2ª a 6ª das 10h às 20h e sábados das 9h às 12h.
No ato da matrícula será solicitada a entrega dos seguintes documentos:
2 Fotos 3x4 recentes;
Cópia simples de Comprovante de residência (conta de água, energia elétrica, telefone);
Cópia simples do RG ou Certidão de Nascimento;
Cópia simples do CPF (para menores de 18 anos, CPF dos pais ou responsável).

Para o Curso Técnico em Teatro e Curso Técnico em Dança são necessários os seguintes documentos
adicionais:
Cópia simples do Título de Eleitor e Comprovante de votação na última eleição;
Cópia simples do Certificado de Reservista;
Cópia simples da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (além da Cópia simples do RG);
Cópia simples do Histórico Escolar do Ensino Médio.

H) REMATRÍCULA
A Rematrícula poderá ser realizada virtualmente (on-line) ou presencialmente, respeitando os
protocolos de distanciamento social, entre os dias 4 e 8 de julho de 2020.
É necessário que o aluno esteja em dia com as mensalidades.
Atendimento presencial para esclarecimento de dúvidas de 2ª a 6ª das 10h às 16h.

J) INÍCIO DAS AULAS
O início das aulas do 2º semestre será a partir de 1 de agosto de 2020.

São Caetano do Sul, 15 de junho de 2020.
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Diretora Geral da
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