
APPAI - Benefício de Educação Continuada 
Leia atentamente o regulamento para inscrever-se no curso livre ORQUESTRA DE VIOLÕES 

  

• A participação direta ou indireta em qualquer evento promovido pela APPAI ou por seus 
associados (como os eventos da Educação Continuada, por exemplo), seja de filiado ou de 
quaisquer outras pessoas, pressupõe, necessariamente, a concordância expressa, explícita, 
inequívoca, consciente, voluntária e irretratável de que a imagem própria possa ser aproveitada 
nas eventuais divulgações das concernentes atividades, seja em mídia escrita, falada, eletrônica 
ou de informática que exista ou que venha a existir, sem prazo determinado, salvo se o 
participante se manifestar formalmente contrário à exposição de sua imagem. 

 

•  As pré-inscrições serão feitas pela internet, na opção fila de espera, e serão efetivadas de acordo 
com o número de vagas disponibilizadas. 
 

• Poderão participar, prioritariamente, do curso os associados colaboradores, seguidos dos seus 
beneficiários, dependentes e agregados, mas, devido ao limite de vagas, só será efetivada uma 
inscrição por matrícula. 

• A idade mínima para realizar o curso é de 16 anos, inclusive. 

• É necessário levar o violão para os encontros presenciais. 

• O curso Livre ORQUESTRA DE VIOLÕES terá carga horária de 40 horas, divididas da seguinte 
forma:  

                -  Nove encontros presenciais, totalizando 24 horas de aula;  
-  Apresentação da Orquestra, com local e horário a serem definidos; 
 -  Apoio pedagógico EAD totalizando: 16h (será disponibilizado apoio pedagógico, por meio de 
vídeos, fórum e exercícios que serão disponibilizados na plataforma lepe.online). 
 

OBS.: As aulas presenciais serão ministradas aos sábados de 9 às 11h30 no Centro Universitário Gama e 
Souza, na Barra da Tijuca. Localizado perto do Metrô - estação Jardim Oceânico (5 minutos até o Centro 
Universitário / Próximo ao BRT). 

 
  

• Se a inscrição for efetivada, o associado será avisado através de um e-mail e terá que confirmar 
sua participação no curso, respondendo a este e-mail, de acordo com as orientações que irão no 
corpo do texto. 
 

• O associado colaborador e/ou beneficiário que estiver inscrito/confirmado no curso e não 
comparecer às aulas ou desistir durante a realização do mesmo ficará impedido de participar de 
outros eventos do benefício Educação Continuada, pelo período de três meses. Eventuais 
inscrições realizadas em outros eventos do benefício durante o período de impedimento da 
utilização estarão sujeitas ao cancelamento, salvo se o associado colaborador e/ou beneficiário 
justificar a ausência e a mesma for aceita ou se, do contrário, decidir órgão próprio deliberativo 
da APPAI. 

• A inscrição e pré-inscrição para realizar o curso é individual e não pode ser feita em nome de um 
associado para terceiros assistirem. 

• É proibida a entrada de quaisquer acompanhantes que não estejam inscritos, inclusive crianças. 

• Não é permitida uma inscrição única para participar de vários cursos agendados. Cada evento 
terá sua inscrição própria. 

• O formulário de inscrição ficará disponível no portal do associado, na página do Benefício 
Educação Continuada Presencial. 



• Nos eventos que tenham as vagas esgotadas e gerem fila de espera para associados, a APPAI 
poderá cancelar a inscrição de quem já tenha realizado o curso anteriormente e liberar uma vaga 
para o associado que estiver em fila de espera e que nunca tenha participado do evento. 

 

• Para receber o certificado será necessário 75% de presença nas aulas presenciais e participação 
no apoio pedagógico na lepe.online. O certificado de 40 horas será emitido pela Lisboa e Pfeil 
Produções Artísticas e Treinamentos (LEPE) e chancelado pelo Centro Universitário Gama e 
Souza. 

  

• Os arquivos com conteúdo do curso, caso seja disponibilizado pela equipe que ministra o curso, 
poderão ser disponibilizados no portal do associado e deverão servir apenas para fins de 
consulta, não podendo ser alterados nem utilizados em apresentações de terceiros. 

 

• A APPAI se reserva o direito de poder, a qualquer momento, cancelar um evento ou adiar sua 
realização caso o preenchimento de vagas não atinja o número mínimo previsto de inscrições ou 
por qualquer outra eventualidade que impeça a realização de um evento agendado. Nestes 
casos, com exceções de imprevistos no dia do evento, os interessados inscritos serão avisados 
por e-mail e/ou telefone no prazo de até um dia antes da data marcada do evento. 

 

• Quando houver adiamento, as inscrições confirmadas serão preservadas para a nova data 
agendada para realização do evento. 

 

 

Declaro que li e aceito as condições constantes no Regulamento.  
 


