Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB -

#Cursos Livres 2020 - Aulas iniciam em março na Escola de Dança da Funceb
Notícias
Postado em: 10/02/2020 10:00

Serão disponibilizadas 1.300 vagas em 32 modalidades de cursos disponíveis

A Fundação Cultural do Estado da Bahia, através do Centro de Formação em Artes (CFA), dará
início no dia 9 de março de 2020, às aulas dos Cursos Livres 2020. As 1.300 vagas em 31
modalidades de cursos disponíveis serão voltadas para iniciantes ou pessoas com experiência em
Dança (ver classificação de cada curso). Os candidatos poderão fazer suas matrículas na
Coordenação dos Cursos Livres da Escola (Pelourinho) no período de 2 de a 6 de março de 2020,
das 17h às 20h.
O público poderá escolher dentre as 32 modalidades, cursos como Stilletto, Kizomba, Tribal
Fusion, Ballet Clássico, Dança Circular Sagrada, Canto e Dança dos Orixás, dentre outras. As aulas
serão realizadas no turno noturno (segunda a sexta, das 18h30 às 20h30) e matutino (sábado, das
10h às 12h).
Para cursar, deverá ser feito o investimento de R$ 80 ou R$ 20; confira abaixo a tabela de cursos
com seus respectivos valores, dias, horários e salas. A idade mínima para os Cursos Livres é de 15
anos, acompanhados pelos pais.
Bolsas
Mediante inscrição online, haverá sorteio de 126 bolsas distribuídas entre os cursos credenciados
via convocatória. O formulário para tanto será liberado aqui apenas entre 10 e 13 de fevereiro.
Interessados devem atentar para o cronograma:
Inscrição Online para bolsistas: 10 a 13 de fevereiro de 2020
Sorteio: 17 de fevereiro de 2020
Resultado dos Bolsistas Selecionados: 18 de fevereiro de 2020.

Serviço:
Cursos Livres 2020 da Escola de Dança da Funceb
Inscrições presenciais: de 2 a 6 de março de 2020, das 17h às 20h
Início das aulas: 9 de março de 2020
Ondel: Escola de Dança, Rua da Oração, n° 1, Pelourinho

http://www.fundacaocultural.ba.gov.br
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