
 Para fazer sua inscrição em algum dos Cursos oferecidos pelo IAC, você deverá: 
- Preencher a ficha de inscrição;
- Efetuar o pagamento;
- Enviar a ficha preenchida e o comprovante de pagamento para o e-mail: cursos@iacbrasil.org.br

Após a equipe do IAC confirmar o pagamento, você receberá um e-mail confirmando a sua inscrição;

O pagamento poderá ser feito somente por meio de boleto bancário ou cartão de crédito;

Por meio da ficha preenchida, um Termo de Contribuição será emitido e encaminhado a você, como
comprovante de pagamento do referido curso. Portanto, é de suma importância que a ficha seja preenchida
completamente. Não há emissão de nota fiscal.

As inscrições podem ser feitas até cinco dias antes do curso.

O IAC oferece a possibilidade de desconto, nos seguintes casos:
(1) 50% sobre o valor total do curso para estudantes de graduação (vagas limitadas);
(2) 10% sobre o valor total do curso para Amigos e parceiros do IAC;
(3) 10% sobre o valor total do curso para estudantes de especialização, mestrandos e doutorandos;
10% sobre o valor total do curso para professores e profissionais das artes e da cultura. Em todos os casos,
ao requerer o desconto, será necessária a comprovação.

 Informaremos via e-mail e/ou telefone, o respectivo login e senha para o acesso ao ambiente virtual 
de aprendizagem (plataforma zoom).

 Certificados de conclusão poderão ser emitidos, porém estarão condicionados à participação mínima 
em 75% do curso. O certificados serão em formato digital somente.

 Para que cada curso aconteça será necessário um número mínimo de alunos que viabilize a sua abertura.  
Na eventualidade da não abertura de qualquer um dos cursos, os inscritos serão contatados via e-mail  
e/ou telefone e, caso tenham realizado o pagamento, solicitaremos os dados bancários para que o reembolso 
seja efetuado.

 Informações, inscrições, dúvidas, reclamações, toda comunicação deverá ser feita pelo e-mail: 
cursos@iacbrasil.org.br 

Seja bem-vindo!

Atenciosamente,
Instituto de Arte Contemporânea 
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Sim 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado Outros

Data de submissão

Não

Como ficou sabendo do curso?

Curso

Nome Completo CPF

Endereço

Qual sua profissão?

Se sim, você está em qual das etapas: 

O que você estuda e onde?

Você estuda?Qual sua função/cargo?

Onde você trabalha? 

Cidade Estado CEP

Telefone/WhatsApp E-mail
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Todas as informações são sigilosas e serão utilizadas somente para fins de gerar 
o Termo de Contribuição e planejamento interno.

FICHA DE INSCRIÇÃO
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