
Critérios para inscrição das novas turmas da CBS

Saudações Comunidade,
Fique ligado nestas dicas e ajudenos a agilizarmos o atendimento no período das inscrições 
dos cursos digitais da Casa Brasil de Santarém. Boa Sorte!

1- O período das inscrições da turma de Fevereiro de 2011 acontecerá no dia 8 de fevereiro 
(Terça-feira). O horário oficial das inscrição das novas turmas será:
Manhã: 8 a 12h e Tarde: 14 às 18hResposta aos EUA (e Imprensa) atônitos com a multidão do Egito e países árabes: "É  A 
CULTURA DIGITAL, ESTÚPIDO!"
 (se caso, houver vagas).
Obs:  Se  caso  não  sejam  preenchidas  todas  as  vagas  no  dia  8  de  fevereiro,  haverá  a 
continuidade das inscrições no dia 9 de fevereiro(quarta-feira), nos mesmos horários acima. 
Verifique atentamente com a equipe da Casa Brasil se isso realmente vai acontecer.

2- Na Casa Brasil de Santarém existe um Termo de Responsabilidade Cidadã, no qual os alunos 
se comprometem a assumir um compromisso com esta Unidade. Segue abaixo o Termo:
*  O(A)  aluno  (a)  compromete-se  a  estar  presente  nas  aulas.  Caso  tenha  três  faltas  não 
justificadas  no  início  do  curso,  o  mesmo irá  ceder  sua  vaga  para  outra  pessoa.  Em outro 
período, poderá perder o direito de receber seu certificado de conclusão do curso.

* Para receber o Certificado de Conclusão do Curso, o(a) aluno(a) compromete-se a participar 
das atividades transversais de Cidadania da Casa Brasil e de seus Parceiros, sendo necessária a 
sua presença em palestra, participar da campanha do Copo Livre e outras ações inerentes a 



Unidade, garantindo a carga horária máxima de aula. 

3- Cada pessoa terá sua senha individual que corresponderá a sua vez na fila, por ordem de 
chegada. 

4-  No ato da inscrição,  a pessoa deverá obrigatoriamente trazer seus documentos originais 
(identidade ou CPF ou Registro de Nascimento e comprovante de residência)

5- Para menores de 18 anos, a inscrição do mesmo, deverá ter obrigatoriamente a presença de 
um adulto responsável e documentado. Obs: Em outro momento, o responsável natural deverá 
comparecer a Unidade, para assinar e confirmar o termo de compromisso do aluno.

6-  Em caso de impossibilidade do candidat@ comparecer no dia da inscrição,  outra pessoa 
acima de 18 anos com documentação, poderá se responsabilizar pela  inscrição do candidato 
ausente, trazendo os documentos originais do mesmo. 

7-  A pessoa inscrita que fará o curso de Editoração Eletrônica (Avançado) deverá 
obrigatoriamente apresentar o certificado do Curso Básico em Software Livre. Em 
caso de alunos dos Infocentros do NavegaPará que terminaram o curso básico e 
ainda não receberam os seus certificados originais, deverá trazer obrigatoriamente 
uma Declaração Autenticada dos Infocentros.

8-  Cada  aluno  que  pretende  fazer  o  curso  de  Multimídia  (Vídeo  Participativo),  deverá 
obrigatoriamente ter feito o curso Básico em Software Livre e apresentar o seu certificado.

9- A princípio, cada aluno terá direito a se inscrever somente em um curso da Casa Brasil, 
dependendo da sua formação digital. Caso não preencha vagas em algum desses cursos, as 



pessoas interessadas poderão nos procurar no dia seguinte (9 de fevereiro) para pleitear mais 
uma  vaga  em  outro  curso.  Exemplo:  Básico  e  Metareciclagem,  Avançado  e  Vídeo, 
Metareciclagem e Avançado.

10- Nas turmas da noite, todos @s alun@s deverão ter acima de 18 anos e terá prioridade 
aquelas  pessoas  que  trabalham  durante  o  dia,  sendo  necessária  a  comprovação  da  sua 
atividade formal ou autônoma.(Declaração das associações para os autônomo) 

11-  Haverá lista de espera em caso de desistência,  com prazo de validade somente até o 
primeiro mês após o início das aulas dos cursos digitais. Obs: Esta lista de espera não garante 
vaga para outra temporada.

12- As inscrições para seleção do Programa Melhor Idade Digital (MID) e Curumim Digital, será 
no dia 10 (Quinta-feira)de fevereiro pela manhã: 8 à 12h e Tarde: 14 às 18h.

A Casa Brasil de Santarém agradece a participação ativa e envolvimento da Comunidade em 
geral   das   duas   Grandes   Áreas   do   Santarenzinho   e   do   Maracanã.   Esperamos   que   nossas 
atividades sóciodigitais alcance mais pessoas para contribuirmos com o fortalecimento de uma 
Cultura Digital Cidadã na nossa região.

Cordialmente,

A Coordenação CBS



Saudações Comunidade,
Fique ligado nestes novos horários e ajudenos a agilizarmos o atendimento no período das 
inscrições dos cursos digitais da Casa Brasil de Santarém. Verifique logo o seu! 

SEGUNDA e QUARTA-FEIRA TERÇA-FEIRA e QUINTA-FEIRA

Manhã Manhã

8 às 10h – Básico - Metareciclagem 8 às 10h – Básico  -  Vídeo Participativo

10h a 12h - Avançado 10h a 12h - Avançado

Tarde Tarde

14 às 16h – Básico  - Vídeo Participativo 14 às 16h – Básico - Metareciclagem

16h às 18h - Avançado 16h às 18h - Avançado

Noite Noite

19 às 21h - Básico 19 às 21h - Avançado

Boa Sorte!



     
                      
Vídeo Participativo – 15 vagas por turma Total geral:30vagas       (2 TURMAS)
Metareciclagem – 10 vagas por turma Total geral:20vagas      (2 TURMAS)
Básico20 vagas por turma  Total geral:100vagas    (5 TURMAS)
Avançado20 vagas por turma Total geral:100vagas    (5 TURMAS)
Total  geral  de  vagas 250 vagas


