
Companhia de Dança apresentará espetáculo inspirado 
em uma história de aventura e romance 

UAB Itapevi abrirá inscrições para o curso de 
Licenciatura em Pedagogia na próxima sexta-feira (07)
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A Prefeitura de Itapevi, 
por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura, reali-
zará no município, no dia 
15 de março, um belíssi-
mo espetáculo, preparado 
pelos professores e bai-
larinos da Companhia de 
Dança de Itapevi. 

A apresentação trará 
como tema um conto cha-
mado “A Lenda de Arlan” 
uma história de aventura, 
que envolve diferentes 
personagens e um meda-
lhão que promove a vida 
eterna. De acordo com a 
Companhia, o espetáculo 
trará um cenário lúdico, 
com coreografias e figu-
rinos repletos de cores vi-

vas, brilho e movimento. 
O elenco de dança é 

composto por 300 baila-
rinos, entre crianças, jo-
vens iniciantes e adultos. 
O coordenador da compa-
nhia explica que a apre-
sentação é uma forma de 
mostrar aos munícipes um 
pouco da qualidade técni-
ca da escola e do aprendi-
zado dos alunos, além de 
contribuir para a formação 
dos bailarinos iniciantes. 

A apresentação acon-
tecerá no Complexo Des-
portivo João Salvarani, 
situado à Av. Rubens Cara-
mez, n°1000 - Centro, com 
entrada franca e início a 
partir das 19h. 

A Universidade Aberta do Brasil (UAB), a partir da 
próxima sexta-feira (07), estará com inscrições aber-
tas para o curso de Licenciatura em Pedagogia, na 
modalidade Educação a Distância, oferecido pela Uni-
versidade Federal de Ouro Preto (UFOP). O polo UAB – 
Itapevi está disponibilizando 50 vagas, sendo 25 para 
candidatos da Demanda PAR (candidatos que atuam 
no setor público) e 25 para a Demanda Social (candi-
datos participantes do ENEM de 2011, 2012 ou 2013). 

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de mar-
ço, somente pela internet, através do endereço eletrô-
nico  www.vestibular.ufop.br, mediante o pagamento 

da taxa de R$ 10,00. No ato da inscrição, o candidato 
deverá indicar o polo de atividade presencial em que 
pretende realizar o curso e qual tipo de demanda irá 
concorrer (Demanda Social ou PAR). 

A coordenação da UAB informa que o aluno ma-
triculado em um determinado curso de graduação da 
UFOP, na modalidade a distância, deverá comparecer 
ao polo de apoio presencial, quinzenalmente, para a 
realização de atividades acadêmicas. Já as realizações 
de provas presenciais e exames especiais, ocorrem na 
sexta-feira no período noturno e aos sábados pela ma-
nhã e à tarde. 


