
 

ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ POMPEU SOBRINHO 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA NA ÁREA DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL     

 

 

 

 

A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho – EAOTPS/ Instituto Dragão do Mar - IDM, 

dentro do seu Programa de Formação Básica e valorização do patrimônio material e imaterial, 

abrem inscrições para vagas ao Curso de Iniciação em Bordado - 120h/a – 15 vagas.  

 

DA PROPOSTA DO CURSO:  

Curso de Artesanato – Bordado: o curso se propõe a desenvolver técnicas que capacitam no  

processo inicial do bordado, a partir da transposição de riscos para o tecido, o corte das peças, o 

bordado em si e o acabamento, despertando a criatividade, o bom gosto pela qualidade na 

construção dos produtos, objetivando direcionar os aprendizes para a criação de projetos autorais 

e a geração de renda. 

 

DO PÚBLICO ALVO 

Poderão participar do curso, preferencialmente, jovens a partir de 18 anos, interessados em 

aprender o bordado à mão. 

 

DAS INSCRIÇÕES  

Para realizar sua inscrição, acesse o link: https://forms.gle/8nyJkPnQFXLAHyeZ7 

Número de vagas: 15 

Período de inscrições: A partir de 25 de agosto de 2021. Até o limite de 25 inscrições, ou seja, tão 

logo se complete esse número, encerram-se as inscrições. 

 

● Em caso de desistência de alunos até antes de 25% (vinte e cinco por cento) do decorrer do 

curso, alunos das vagas reserva serão chamados para ocupar a vaga do aluno desistente. 

 

DA MATRÍCULA 

Após a confirmação da inscrição, o aluno receberá um e-mail da Escola solicitando os seguintes 

documentos para efetivar sua matrícula no Curso.  

 

a) Cópia legível, frente e verso, de um documento de Identificação (Carteira de Identidade, Carteira 

de Trabalho ou Carteira de Habilitação); 

b) Cópia legível de comprovante de residência: conta de energia (ENEL) ou água (CAGECE) referente 

a um dos últimos meses (junho, julho ou agosto) de 2021; 

c) Comprovante de escolaridade (certificado de conclusão do curso, ou histórico escolar, ou 

declaração da escola, outros); 

d) Número do NIS (no caso de estar cadastrado em algum projeto social); 
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Importante:  

 

● Por motivo de não efetivação da matrícula do aluno em tempo hábil para o início do curso, 

serão convocadas as vagas reserva por ordem de inscrição. 

● A não apresentação da documentação acima impossibilitará a efetivação da matrícula e o 

recebimento do certificado. 

● O certificado de conclusão do curso estará vinculado a uma frequência de 75% nas aulas 

on-line e no acesso à plataforma EAD (Moodle). 

 

 

Atenção! Para obter uma participação satisfatória no curso, o aluno necessitará de um computador 

ou notebook e de acesso à internet.  

 

 

DO CURSO: 

Período de realização: 30 de agosto a 13 de dezembro de 2021. 

Dias e horários das aulas: Segundas-feiras e quartas-feiras, das 14h às 17h. 

 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO 

● Participar das atividades propostas na plataforma EAD (Moodle). Acesso pelo site da Escola: 

www.eao.org.br). 

● Participar dos encontros on-line que serão realizados pelo Google.meet.  

 

DOS BENEFÍCIOS 

Serão disponibilizados todos os materiais didáticos necessários para o desenvolvimento das 

atividades do curso. 

 

DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

Informações e/ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone: (85) 3238.1244 

(De segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 12h e de 13h30min às 16h).               

 

 

 

Fortaleza, 25 de agosto de 2021. 

 

 

 

Instituto Dragão do Mar 

Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho 

http://www.eao.org.br/
http://www.eao.org.br/
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