
ONLINE

Workshop Introdução
à Escrita Criativa



Data
19, 20 e 21 de junho de 2023 | 19h às 21h (6h total)

Local
Curso Online

Carga horária
6 horas

Investimento
R$ 190,00

Objetivos
Ensinar estratégias para o desenvolvimento de textos criativos. Partindo da escol-
ha e lapidação das palavras - para evitar clichês - observando os movimentos e 
transições do texto, fazendo com que esse seja sempre carregado de originalidade, 
significados e fluidez.

Público Alvo
Pessoas dispostas a serem desafiadas a escrever de modo criativo, crítico, fluido, 
estimulante, atraente e original.

WORKSHOP INTRODUÇÃO À
 ESCRITA CRIATIVA | 

Professora

Clarice Dall'Agnol

É formada em Letras e Literatura pela PUC-SP (2004), e em Direito pela PUC-RS 
(1995). É Mestre pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (2022), tendo 
conduzido pesquisa na área de Literatura Urbana. Atua como professora de 
línguas, escritora e mentora de escrita criativa há 20 anos. Ministrou cursos de 
extensão em Escrita Criativa na Belas Artes de (2018-2022), e foi co-criadora, 
professora e coordenadora da Pós Graduação latu sensu em Escrita Criativa e 
Editoração (2021-2022), também na Belas Artes. Fundou o site paginadois.com.br, 
no qual publica seus textos literários desde 2006. Participa do Coletivo Cultural 
Páginadois no Instagram, Pagina2, onde publica seus poemas, crônicas e contos.

Marcella Marx 

É mestre e bolsista do Master in Fine Arts (MFA) em Creative Writing da University 
of London, Birkbeck (2022), programa no qual teve como orientadora a aclamada 
escritora Dame Marina Warner. Possui Pós-Graduação em Escrita Criativa pela 
University of East Anglia / The Guardian - UK (2016), e Graduação em Letras - 
Inglês pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004). Participou da 
Oficina Literária da University of Cambridge onde teve um de seus contos premia-
dos. Em 2022 foi semifinalista do Berlin Writing Prize. Foi professora no Centro 
Universitário Belas Artes de São Paulo, onde ministrou as aulas da Oficina de 
Escrita Criativa (2018 - 2021). Atua como professora de línguas e mentora de 
escrita criativa desde 2005. É co-criadora da Pós-Graduação latu sensu em 
Escrita Criativa e Editoração da Faculdade Belas Artes (2021).

Importante - Caso haja imprevistos na agenda do professor e a turma esteja con-
firmada (atinja o número mínimo de matriculados), a Instituição garante a prestação 
do serviço na agenda proposta com substituição docente trazendo profissional de 
mesma qualificação.
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Temas Abordados

Oficina 1 - Introdução à Escrita Criativa
• O que é a escrita criativa e por que escrevemos criativamente?
• Exercícios de reflexão e provocação
• Exercícios de criação
• Debates, troca de críticas e ideias sobre os textos produzidos

Oficina 2 - Criando Crônicas
• Aprendendo a escrever com simplicidade
• Como iniciar uma história? Como e quando conquistamos o leitor?
• Exercícios de reflexão e provocação
• Exercícios de criação
• Debates, troca de críticas e ideias sobre os textos produzidos

Oficina 3 - Criando Poemas e Haikais
•  Aprendendo a escrever com lirismo
•  Como utilizar metáforas e evitar clichês?
•  Exercícios de reflexão e provocação
•  Exercícios de criação
•  Debates, troca de críticas e ideias sobre os textos produzidos

Oficina 4 - Criando Contos e Microcontos
• Aprendendo a escrever com fluidez
• O que faz a escrita ser boa ou ruim, e quem decide isso?
• Exercícios de reflexão e provocação
• Exercícios de criação
• Debates, troca de críticas e ideias sobre os textos produzidos



Forma de pagamento
Pessoa física
Boleto - Parcela única e 5 dias corridos para vencimento. 
PIX – À vista. 
Cartão de Crédito - À vista ou Parcelado (em até 3x, com parcelas de valor mínimo 
em R$ 200,00). 

Pessoa jurídica
No caso de pagamento via Pessoa Jurídica, o próprio responsável financeiro deve 
conduzir o cadastro, inserindo os dados da empresa, para que a nota fiscal seja 
emitida via PJ, dentro do prazo legal, ou seja, respeitando o fato o gerador, (efetiva 
prestação de serviços). Boleto – Parcela única e 5 dias corridos para vencimento. 
PIX – À vista. Cartão de Crédito Corporativo - À vista ou Parcelado (em até 3x, com 
parcelas mínimas de R$ 200,00)

Alunos, ex-alunos e funcionários da Fundação Cásper Líbero têm 10% desconto, 
(apenas inscrições via Pessoa Física).

Informações importantes
I. A quantidade de vagas disponíveis é controlada de acordo com o número de 
inscrições pagas.
II. A inscrição estará devidamente aceita após a confirmação do pagamento até o 
início do curso.
Para matrícula via boleto bancário o pagamento do boleto deverá ser realizado em 
até 2 dias úteis antes do início do curso. 
III. A confirmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos 
Cásper Líbero. 
IV. Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá 
o reembolso de 100% do valor pago. 
V. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar 
em 25% das aulas, ou não receberá o certificado.
VI. O curso poderá ser cancelado pela Instituição por falta de quórum com até 48 
horas de antecedência da data prevista para seu início. 
VII. A Faculdade Cásper Líbero não se responsabiliza por custos extras do aluno, 
como por exemplo hospedagem, passagem, combustível, estacionamento e 
alimentação. 
VIII. Os reembolsos seguirão os seguintes procedimentos:
- Desistência do aluno, no prazo de 7 dias contados da data de contratação e que 
não tenha utilizado o serviço: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, antes do início do curso: ressarcimento de 100% do valor 
pago.
- Desistência do aluno, com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 
50% do valor pago.



- Desistência do aluno, após o início do curso e depois de transcorridos mais de 
50% das aulas: não haverá ressarcimento do valor pago.
- Desistência pela Instituição por falta de quórum na turma: ressarcimento de 
100% do valor pago.
IX. Os reembolsos referentes a pagamento via boleto terão o prazo de 15 dias úteis 
(crédito em conta bancária do contratante, a contar do envio dos dados bancários) 
para serem realizados.
Os reembolsos referentes a pagamento via cartão de crédito terão o prazo de 15 
dias úteis para estorno na fatura do cliente. Em ambos os casos, devem ser solic-
itados pelo e-mail eventos@fcl.com.br.

Av. Paulista, 900 - São Paulo - SP
(11) 3170-7995  eventos@fcl.com.br  casperlibero.edu.br


