
 

CRACHÁ / CREDENCIAL 

Os alunos inscritos nos cursos que acontecem nos espaços listados abaixo deverão retirar seu 
crachá com o monitor de classe no primeiro dia de aula. 

• Cine Passeio 
• EMBAP Barão do Rio Branco 
• LABCOM 
• SESI Paula Gomes 
• Solar da Cultura 
• UFPR – Prédio Histórico 
• Teatro da Vila 
• Teatro Guaíra 

Alunos inscritos em cursos que acontecem na PUCPR deverão retirar suas credenciais no 
balcão de credenciamento localizado no Bloco Azul, térreo, em frente à praça de alimentação. 

Horário de atendimento Balcão de Credenciamento:  

26 e 27/01 das 08h às 12h e das 13h às 17h 

Caso o aluno esteja matriculado em cursos que acontecem em diferentes espaços, o crachá 
será entregue no local do curso que iniciar primeiro. 

Alunos que não estiverem com a credencial disponível para retirada, deverão entrar em 
contato com a secretaria de cursos prioritariamente por meio do Whatsapp (41) 99687-1821 
para regularização de matrícula. Para casos que necessitem de atendimento presencial, para 
pagamento em espécie, a secretaria de cursos estará em atendimento na PUCPR - Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, Rua Imaculada Conceição nº 1155, bairro Prado Velho, sede 
oficial do evento. 
 
Secretaria - Bloco Amarelo, Térreo 
 
Horário de Funcionamento 
26/01 a 05/02, das 08h30 às 12h e das 13h às 17h30. 

ATENÇÃO!!! 

Os workshops e palestras listados abaixo não contemplam a emissão de credenciais. Favor se 
dirigir diretamente ao local/sala do curso, onde sua presença será liberada por meio da lista de 
participantes inscritos. 

• Erudita - Luteria de Violão para Leigos | Monicky Ellys Zaczéski 
• Erudita - Luteria de Violino para Leigos | Bogdan Skorupa Ribeiro dos Santos 
• Erudita - Masterclass Piano Erudito | Pedro Burmester 
• Erudita - Palestra: Instrumentos Temáticos | Saulo Dantas-Barreto 
• Erudita - Palestra: Será o fim do pau-Brasil? | Igor Mottinha Fomin 
• Erudita - Quem não conhece um Inventor de instrumentos? | Leonardo Fuks 
• MPB - Luteria para Instrumentistas: Instrumentos Elétricos | Vanderlei Deniz Aurélio 
• MPB - Masterclass Piano Popular | Mário Laginha 
• MPB - Workshop - Criação Musical | Gabriel Schwartz 
• MPB - Workshop: O Futuro Da Música No Metaverso E Seus Desdobramentos | Claudio 

Dauelsberg 
• Todas as ações da Oficina Verde. 



 

 

IMPORTANTE: 

- O extravio do crachá acarretará na cobrança de uma taxa de R$ 30,00, referente à emissão 
de 2ª via do documento. 

- Verifique atentamente o endereço em que ocorrerá o curso. O ensalamento geral será 
divulgado no site oficial do evento e estará disponível para consulta nos locais de cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


