Termo de Adesão

Eu, _____________________________________________, RG___________________, órgão
expedidor _______________, CPF,___________________, nascido(a) em ___/___/______,
solicito a confirmação da minha inscrição no Curso Antropomúsica – Turma 5 e
me declaro ciente e de acordo com as condições abaixo descritas.
O curso Antropomúsica tem como objetivo proporcionar a ampliação e o
aprofundamento na arte musical e suas aplicações a partir da abordagem
antroposófica. Visa transmitir conhecimentos, proporcionar vivências e estimular o
estudo e a prática da música em suas diversas vertentes. Não se trata de um
curso de formação ou especialização, mas de um processo de aprofundamento
no estudo da música e sua relação com o ser humano, a fim de que possam ser
desenvolvidas ferramentas para o trabalho na área musical, em especial na
educação musical.
1. Estou ciente de que o Antropomúsica é um curso livre não reconhecido
pelo MEC–Ministério de Educação do Brasil.
2. Sendo o Antropomúsica um processo de desenvolvimento individual e
coletivo, me comprometo a estar presente integralmente nos módulos, do
momento da abertura ao seu encerramento, bem como respeitar a
pontualidade e participar das atividades do curso.
3. Comprometo-me a realizar as tarefas solicitadas pelos docentes no período
entre os módulos.
4. Reconheço que o consumo de bebidas alcoólicas, drogas ou qualquer
outra substância que altere o estado de consciência não é compatível
com o estudo e o processo de desenvolvimento pessoal e profissional
proposto pelo Antropomúsica. Assim, comprometo-me a não fazer uso de
tais substâncias durante os módulos do curso.
5. Comprometo-me a cumprir com minhas obrigações financeiras para com o
curso dentro dos prazos acordados, sob risco de não poder participar dos
módulos, caso estes não estejam quitados até a data do seu início.
6. Estou ciente de que a não participação em um módulo não isenta o
participante do pagamento do mesmo.

7. Estou ciente que o valor do curso terá sua mensalidade reajustada
anualmente conforme a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do
Mercado – FGV).
8. A eventual desistência do curso deverá ser comunicada à coordenação
do mesmo, por escrito, pelo menos 30 dias antes do início do módulo
seguinte. Caso contrário o módulo deverá ser pago integralmente.
9. Certificados de participação serão emitidos pelo Antropomúsica para
todos aqueles que tiverem frequência igual ou superior a 75% nas aulas
dadas e estiverem quites com suas obrigações financeiras para com o
curso.
10. Será de responsabilidade do participante, registrar sua presença em
formulário fornecido pela organização do curso.
11. Declaro que tenho mais de 18 anos completos e não possuo nenhum
impedimento de saúde física, mental ou emocional que comprometa
minha participação no curso. Assumo plenamente a responsabilidade pela
minha saúde ao longo do processo do curso.
12. Os docentes se reservam o direito de cancelar a participação do aluno
que não cumprir com as exigências do curso, independente de qualquer
ressarcimento referente aos módulos já cursados.
13. Declaro que li e estou de acordo com o programa pedagógico do curso,
assim
como
consta
no
site
do
Instituto
OuvirAtivo
(http://www.ouvirativo.com.br/ioa/?p=159) e com os todos os itens deste
Termo de Adesão.

Local
Data

___________________________________
Assinatura

