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EDITAL 2016.2 
Edital do processo seletivo para Cursos do Atelier de Artes do NAC 

 

 

1.APRESENTAÇÃO 

O Núcleo de Arte e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte torna 

público que estão abertas, de 27 de julho a 31 de julho de 2016, as inscrições para os 

Cursos de Pintura e Desenho no Atelier do NAC, semestre 2016.2. 

O Atelier de Artes do NAC constitui-se em um espaço artístico cultural e aberto, cujo 

objetivo principal é promover cursos de extensão, atendendo em média 200 alunos por 

ano. Os cursos oferecidos nos últimos doze meses foram: Desenho I; Desenho II; 

Pintura Infanto-Juvenil; Acrílico sobre tela; Aquarela e Cursos extras de Artes Visuais. 

Nesse contexto, há a formação estética do público participante em Artes Visuais; 

diversificação de público; contribuição para a formação acadêmica dos estudantes-

bolsistas de Artes Visuais. 

2. DO PÚBLICO ALVO 

2.1. Comunidade acadêmica e externa à universidade, que estejam dentro dos pré-

requisitos descritos por este Edital. 

2.2. Categorias de alunos:  

• alunos novatos são aqueles que nunca fizeram o curso no qual pretendem fazer 

matrícula, ou aqueles que já tenham participado de cursos no atelier em outros 

semestres desde que não seja o semestre passado. 

• alunos veteranos são os alunos que cursaram o curso no qual pretendem fazer 

matrícula no semestre passado. 

2.3. O candidato tem a opção de fazer a inscrição via formulário em mais de um curso. 
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3. DOS PRÉ-REQUISITOS  

3.1. Preencher o formulário de inscrição; 

3.2. Caso tenha recebido o email de confirmação da inscrição ou seu nome esteja na 

lista disponível no site do NAC, o aluno deverá ir até o Atelier realizar o pagamento de 

sua matrícula portando documento com foto. 

4. DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E HORÁRIO DAS AULAS 

  SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
MANHA 

8:30h-
11:30h  

Desenho II 
(14 vagas) 

Pintura com 
Acrílica          

(20 vagas) 

Pintura com 
Aquarela    

(20 vagas) 

P. Infanto 
Juvenil      

(12 vagas) 

TARDE 
14h-17h 

Desenho I 
(14 vagas) 

P. Infanto 
Juvenil      

(12 vagas) 

Pintura com 
Acrílica      

(20 vagas) 

Pintura com 
Aquarela    

(20 vagas)  
  

 

• PARA ALUNOS NOVATOS 

4.1. Serão destinados 50% das vagas de cada curso ofertado para alunos novatos, que 

serão aprovados de acordo com os critérios estabelecidos pelo Edital. 

• PARA ALUNOS VETERANOS 

4.2. Serão destinados 50% das vagas de cada curso ofertado para alunos veteranos, que 

serão aprovados de acordo com os critérios estabelecidos pelo Edital. 

• SOBRE VAGAS REMANESCENTES 

4.3. Caso algum candidato desista da vaga ou não cumpra os prazos deste edital, perderá 

sua vaga para o próximo candidato da lista de espera.  

4.3.1. Se o candidato for aluno veterano, será chamada uma pessoa da lista de espera de 

alunos veteranos. 

4.3.2. Se o candidato for aluno novato, será chamada uma pessoa da lista de espera de 

alunos novatos. 
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4.4. IMPORTANTE: Caso algum aluno tenha 2 (duas) faltas consecutivas não 

justificadas no primeiro mês de aula, esse aluno é imediatamente desligado do curso em 

questão e sua vaga é destinada para o próximo candidato da lista de espera. 

4.4.1. Se o candidato for aluno veterano, será chamada uma pessoa da lista de espera de 

alunos veteranos. 

4.4.2. Se o candidato for aluno novato, será chamada uma pessoa da lista de espera de 

alunos novatos. 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1. Os candidatos interessados (alunos veteranos e novatos) devem acessar o site do 

NAC (www.nac.ufrn.br/), onde poderão preencher o formulário, por meio de um link 

disponibilizado para esse fim. 

5.2. As inscrições (para veteranos e novatos) serão abertas no dia 27 de Julho de 2016 e 

encerrarão no dia 31 de julho de 2016 às 23:59. 

IMPORTANTE: Os formulários de inscrições incompletos não serão validados. 

6. DA SELEÇÃO 

6.1. A seleção dos candidatos será feita mediante a seguinte etapa: 

6.1.1. Etapa de triagem de formulários de inscrição. Somente os primeiros a 

completarem as vagas de cada curso e responderem o formulário por completo serão 

classificados, ou seja, por ordem de inscrição e totalmente preenchida. Para saber mais 

sobre o número de vagas retorne ao tópico 4 do edital. 

7. DOS RESULTADOS 

7.1. O resultado da seleção de alunos do Atelier será divulgado no dia 01 de Agosto de 

2016, via e-mail e lista disponível no site do NAC. 

8. DA MATRÍCULA 

8.1. O valor da matrícula por cada curso é de R$ 80,00 reais. 
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8.2. A matrícula dos cursos para adultos é feita mediante apresentação de documento de 

identificação pessoal com foto e o pagamento da taxa de matrícula será realizado 

diretamente na sala do Atelier, via GRU. 

8.3. A matrícula do curso Pintura infanto-juvenil é feita mediante a presença do 

responsável pela criança, munido de documento de identificação pessoal com foto e o 

pagamento da taxa de matrícula  será realizado diretamente na sala do Atelier, via GRU. 

9. OBSERVAÇÕES GERAIS 

9.1. Cada aluno deverá adquirir o seu material de artes exigido para as aulas, cuja lista 

será divulgada no primeiro dia de aula.  

9.2. O curso de pintura infanto juvenil só aceita a faixa etária dos 6 até 14 anos. 

9.3. A duração dos cursos é de, aproximadamente, 4 meses correspondente ao período 

letivo da universidade. 

9.4. Cronograma para as etapas do Edital* 

Atividade Período 

Inscrições via formulário 27 a 31/07  

Resultado via email/site  01/08 

Matriculas presenciais 02 a 05/08 

Início das aulas 08/08 

 

*As datas propostas neste Edital poderão ser modificadas mediante necessidade. Caso 

aconteçam modificações, informaremos através de Edital de retificação. 

 

9.5. Ao submeter-se ao processo de inscrição, o candidato estará de acordo com as 

normas estabelecidas neste Edital. 
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ASSINATURA 

Teodora de Araujo Alves 

Diretora do NAC -UFRN 

Natal, 27 de Julho de 2016. 

 

Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail atelierdonac@gmail.com ou pelo 

telefone 3215-3238. 

 

 

 

 


