INFORMATIVO Nº02/2016
ASSUNTO: PRAZO DAS INSCRIÇÕES SE ENCERRA DIA 31/05/2016
REUNIÃO COM COORDENADORES REGIONAIS
XIV FESTIVAL ESTADUAL NOSSA ARTE
13 A 16 DE JULHO - SEDES DE TAUBATÉ/SP

Os Conselhos terão o prazo IMPRETERIVELMENTE até o dia 31/05/2016, para
encaminharem as inscrições digitalizadas por e-mail à Coordenação Estadual, no e-mail:
sifollador@gmail.com com cópia para Karla no e-mail: coordtec@feapaesp.org.br.
Lembramos que as inscrições somente serão validadas mediante o pagamento da taxa de
inscrição no valor de R$35,00 (trinta e cinco reais), por meio de depósito único identificado à APAE
de Taubaté, feita por integrante da delegação abrangendo gênero de palco e de exposição,
respeitando-se o artigo 14 do Regulamento do Festival.
Detalhes sobre o depósito ver Informativo nº01/2016.
 Classificação Final dos Festivais Regionais:
Os Coordenadores Regionais de Artes deverão encaminhar juntamente com as inscrições, a
Classificação Final do Festival Regional realizado (destacando a classificação e a pontuação de
todas as APAES participantes), para que possamos ter as informações sobre os Festivais Regionais
realizados em nosso Estado.
 Fichas de inscrição para a Fase Estadual:
Solicitamos aos Coordenadores Regionais que fiquem atentos aos anexos do Regulamento
do XIV Festival Estadual Nossa Arte disponível no site da FEAPAES: www.feapaesp.org.br , clicando
em Coordenadorias e depois em Artes. Estes são os documentos oficiais para validar as inscrições
para a fase Estadual.
Lembramos que as fichas de inscrição dos gêneros de palco e de exposição, bem como a
relação dos participantes e acompanhantes de cada gênero, deverão ser assinadas pelo
Coordenador Regional de Artes e o Presidente Conselheiro.
 Reunião com os Coordenadores Regionais de Artes no dia 07/06/2016:
Será realizada a 3ª Reunião com os Coordenadores Regionais de Artes para a organização
do XIV Festival Estadual Nossa Arte, no dia 07/06/2016, das 9:00 às 16:00 horas na sede do
Festival, no endereço: SEDES - Sistema Educacional de Desenvolvimento Social, localizado à Av. Amador
Bueno da Veiga, 678 - Jardim Ana Rosa, Taubaté – SP .
Esta será a última reunião antes do Festival. Por este motivo, ressaltamos aos Conselhos
Regionais a importância da presença dos Coordenadores Regionais de Artes.
Serão discutidos neste dia, os seguintes assuntos:
1- Entrega presencial da documentação encaminhada via e-mail;
2- Troca de informações sobre as apresentações classificadas com ênfase nas orientações
às APAEs inscritas pelos Conselhos Regionais, com o objetivo de todas as apresentações
de palco estarem de acordo com o Regulamento do Festival, evitando desclassificações;
3- Apresentação dos representantes das comissões: Organizadora, Financeira, Secretaria,
Técnica e Artística, Cerimonial, Logística, Alojamento, Alimentação, Transporte,
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Segurança, Manutenção e Limpeza e Saúde. Na oportunidade serão passadas
informações sobre a logística do evento;
4- Entrega dos Informativos técnicos e de logística do Festival, para que os Coordenadores
tenham em mãos todas as informações para repassar às APAES inscritas no Festival
pelo Conselho Regional;
5- Reconhecimento dos locais utilizados no SEDES, para conhecimento técnico das APAES
participantes;
Solicitamos aos Coordenadores Regionais de Artes que levem suas dúvidas anotadas para
que todas as informações necessárias sejam contempladas neste dia, atendendo às necessidades
das delegações de seu Conselho Regional.
Os Informativos sobre alimentação, alojamento, detalhes técnicos do Auditório onde será
realizado o XIV Festival Estadual Nossa Arte, reconhecimento de palco, transporte, segurança do
evento, saúde, recreação, cultura e lazer entre outros serão entregues no dia da reunião.
Fico a disposição para mais informações, pelos telefones: (16)3244-3232 / (16)99204-8138
Contamos com a participação de todos!
Atenciosamente,

Simone Follador de Oliveira
Coordenadora Estadual de Arte
FEAPAEs/SP
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