Regulamento
A Casa Eliseu Voronkoff sente-se honrada em
recebê-la(o). Ela foi criada e planejada para
acolher a todos e todas da melhor forma
possível e, como em toda boa família, algumas
regras
fazem-se
necessárias
ao
seu
funcionamento e para uma convivência
harmoniosa. Vamos à elas:
✓ No ato da matrícula, presencial ou pelo site, a
partir de janeiro de 2022, serão cobrados os
valores de R$120,00, referente a primeira
mensalidade com desconto, e R$30,00 de taxa
de inscrição.
✓ As mensalidades sem desconto, para todos os
cursos, custam R$150,00.
✓ As mensalidades pagas até o dia 10 de cada
mês receberão um desconto de R$30,00,
ficando o valor com desconto R$120,00.
✓ Em caso de atraso serão acrescidos ao valor
de R$150,00: Multa de 2% e juros de 1% ao
mês.
✓ No mês de julho a gestão da Casa Eliseu
Voronkoff, os professores e professores dos
cursos, os pais e/ou responsáveis e os alunos e
alunas
realizarão
uma
reunião
para
apresentação dos custos referentes aos
espetáculos e exposições de conclusão dos
Cursos em 2022. Os custos da produção desses
eventos serão divididos entre os alunos e alunas
de cada Curso. Essa quantia destina-se
exclusivamente à confecção de figurino,
adereços e telas, materiais necessários à
apresentação final. Os mesmos ficarão sob
posse do aluno ou aluna tão logo as aulas se
encerrem, em fevereiro de 2023.
✓ O Curso tem a duração de 12 meses + 1 mês
para a apresentação do trabalho final. Sendo
que em janeiro, embora sejam as férias a
mensalidade deverá ser paga normalmente,
porém essas aulas serão repostas em ensaio
durante o mês de fevereiro, pelo qual não será
cobrado. O pagamento da mensalidade de
fevereiro só será cobrado em caso de
rematrícula.
✓ Para os Cursos de Desenho e Pintura Acrílica
os alunos terão que adquirir o material que será
solicitado pelo instrutor. Ele fará a entrega da
lista de materiais no primeiro dia de aula.
✓ A aluna ou aluno deve evitar atrasos e faltas,
salvo em casos urgentes. Quando houver
necessidade, avisar previamente.

✓ Recomenda-se chegar 15 minutos antes do
horário da aula e acessar o espaço pela entrada
da sala de exposições/administrativo.
✓ Para participar das aulas de teatro e dança é
obrigatório trajar roupas confortáveis, de
preferência na cor preta, bem como adequar-se
as demais vestimentas solicitadas pelos
professores.
✓ Quem preferir, poderá trocar de roupa para
realizar as aulas e também deixar seus pertences
nos vestiários, ciente de que a Casa não se
responsabiliza por tais itens. Portanto, orienta-se
para não trazer objetos de valor à Casa.
✓ Para acessar a sala de aula de dança e teatro
é obrigatório estar descalço, com sapatilha
adequada às práticas artísticas, ou ainda com
meias antiderrapantes. Sendo proibido o uso de
qualquer outro tipo de calçado nesse ambiente.
✓ É proibido o uso de celular no período da aula.
✓ Deve-se usar garrafas identificadas, para o
consumo de água.
✓ Os responsáveis poderão esperar os alunos na
recepção da Casa Eliseu Voronkoff. Não será
permitida a permanência dos(as) responsáveis na
sala de aula.
✓ Menores de 18 anos só frequentarão as aulas
com a devida inscrição e autorização de seus
responsáveis.
✓ Alunas e alunos menores de 18 anos só
deixarão a Casa sozinhos com autorização, ou
acompanhados por pessoas cadastradas no ato
da matrícula.
✓ Não é permitido o consumo de bebidas
alcoólicas, cigarro, ou de qualquer substância
ilícita nas dependências da Casa.
✓ Qualquer tipo de preconceito e ou
discriminação não serão tolerados.
Enquanto durar a pandemia da COVID 19 será
obrigatório o uso de máscara.
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