dúvidas frequentes
O que eu vou fazer durante a oficina?

Uma mistura de técnicas manuais, como o bordado,
crochê e costura, e novas tecnologias, como os circuitos
eletrônicos. No fim do ciclo cada aluno terá produzido
o seu Livro Interativo: um livro de tecido com
narrativa própria.

Até quando posso me inscrever?

O prazo para as inscrições é até 23h59 de 23 de
setembro de 2018, domingo.

Como posso me inscrever?

Você pode se inscrever no site
www.maissessenta.com.br ou na própria CUFA Rua Francisco Batista, 2 – Madureira, embaixo do
Viaduto Negrão de Lima.

Preciso ter mais de 60 anos
para participar?

Sim, só poderão se inscrever e participar das oficinas
aqueles com 60 anos ou mais.

Tenho que pagar alguma coisa?
Não. A oficina é oferecida de forma
completamente gratuita.

Quantas turmas e vagas serão
disponibilizadas?

As vagas são limitadas. Serão apenas 2 turmas com 20
vagas em cada.
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Onde e quando as oficinas acontecem?

As aulas serão realizadas na CUFA – Central Única das
Favelas, Madureira, Rua Francisco Batista, 2, de 01 de
outubro a 30 de novembro de 2018.
Na ficha de inscrição você poderá escolher o horário
que for melhor para você. Se atente, pois você precisa
escolher dois horários possíveis.

Preciso ter domínio no uso do
computador e suas ferramentas?

Não. Mas se você já está familiarizado com o uso deste
equipamento e de suas ferramentas, o processo de
desenvolvimento da oficina será mais fácil.

Preciso ter um celular tipo smartphone?

Não. Mas se você já está familiarizado com o uso deste
equipamento e de suas ferramentas, o processo de
desenvolvimento da oficina será mais fácil.

Preciso preencher tudo o que está
na ficha?

Sugerimos que sim. Assim teremos mais chances
de conhecê-lo(a).

Se ainda restaram dúvidas:

Entre em contato com 60mais@baluartecultura.com.br
ou ligue para a Baluarte Cultura e peça para falar com Tainá Santiago.
Ela terá prazer em esclarecer suas dúvidas.
tel.: (21) 3553-0818 | (21) 3553-0819

