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REGULAMENTO 

 
APRESENTAÇÃO: 
 
Objetivando incentivar a troca de experiências dos grupos de jovens, equipes de cidade, 
membros do MFC das diversas regiões brasileiras, descobrir novos talentos e valorizar os 
dotes artísticos dos mesmos por meio de apresentações de trabalhos e projetos ligados à 
experiência com a arte, o MFC Brasil, por meio do Secretariado Nacional de Jovens - 
SENJOV - promove o II Festival de Arte e Cultura do MFC Brasil (II FAC), onde vem 
apresentar ao público os talentos existentes no Movimento, divulgar a arte, o 
entretenimento, a cultura e realizar a formação social aos participantes despertando-os o 
sentimento de cidadania.  
 
PARTICIPANTES: 

 
Podem participar do II Festival de Arte e Cultura do MFC Brasil grupos de jovens e adultos 
membros do MFC e grupos convidados da cidade de São João Del Rei – MG. 

 

TEMA: 
 
Em cada Festival uma pessoa que fez história com sua vida e sua arte é homenageada, 
neste II Festival estaremos homenageando Cora Coralina, uma mulher que relata sua vida 
cotidiana no interior de Goiás em seus poemas, enfrentou os padrões da sociedade por 
amor e fica reconhecida nacionalmente já idosa através de Carlos Drummond de Andrade, 
que após ler alguns escritos da autora, mandou-lhe uma carta elogiando seu trabalho, a 
qual, ao ser divulgada, despertou interesse do público leitor.  
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INSCRIÇÕES: 
 

1. O prazo das inscrições será de 23 de janeiro de 2017 até 26 de março de 2017; 
2. As apresentações serão de temas livres por escolha dos próprios grupos, podendo 

embasar na vida e obra de Cora Coralina e/ou outros que acharem interessantes.; 
3. Os candidatos poderão se inscrever em até 2 (duas) categorias na apresentação 

artística entre Teatro, Música, Dança e Recital de Poesia, sendo permitido apenas um 
trabalho em cada categoria escolhida;  

a. As categorias de Artes Plásticas como Audiovisual, Artes Gráficas (pinturas), 
Fotografia ou Escultura poderão ser inscritas além das 2 (duas) categorias 
anteriormente selecionadas; 

4. A ficha de inscrição (Anexo 01) deverá ser preenchida pelos membros do grupo ou/e 
participantes da cidade, ou seja: Existirá 1 (uma) ficha de inscrição coletiva contendo 
o nome de todos que irão participar e as categorias escolhidas para apresentação, 
que deverá ser enviada devidamente preenchida para o e-mail senjov@mfc.org.br, 
ou da comissão organizadora (abaixo identificados); 

5. A taxa de inscrição é de 100,00 por cada participante, sendo que o pagamento 
será feito por depósito único na conta do Banco do Brasil do MFC Agência 
2936-X e Conta Corrente 57.499-6, com valor total de todos os participantes 
identificados na ficha de inscrição e encaminhar o comprovante para os e-mails 
da comissão organizadora. 

 
 
DAS APRESENTAÇÕES 
 
As apresentações deverão ter duração máxima de: 

• Teatro: 40 min 
• Música: 30 min 
• Dança: 20 min  
• Recital de poesia: 15 min 
• Audiovisual: 10 min 

http://pensador.uol.com.br/autor/charles_chaplin/
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Caso o grupo participante ou convidado esteja inscrito também nas categorias de Artes 
Plásticas como Audiovisual1, Artes Gráficas (pinturas), Fotografia ou Escultura, haverá um 
espaço reservado para a exposição permanente dos trabalhos. 
 
OBS: Os materiais, figurinos e conteúdo das apresentações serão de inteira 
responsabilidade dos participantes. Caso o grupo necessite de algum material no local do 
evento, favor informar a comissão com antecedência de 60 (sessenta) dias da data do 
evento e ou no ato da inscrição, solicitando os materiais necessários; participantes das 
categorias de Artes Plásticas, Fotografia ou Escultura deverão informar na Ficha de Inscrição 
quantas produções serão levadas e entregar as mesmas logo que chegarem no local do 
evento para serem transportadas ao espaço reservado, devendo ser retiradas logo após o 
encerramento do festival; Porém, a comissão organizadora não se responsabiliza por danos 
que possam ocorrer durante o período da exposição.   
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
A inscrição no presente Festival implica a aceitação plena deste regulamento. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
Caso haja necessidades de maiores esclarecimentos, os grupos interessados podem entrar 
em contato com a Comissão Organizadora do II Festival de Arte e Cultura do MFC Brasil, 
por meio dos seguintes contatos: 
 
Nome: Telefone: E-mail: 
Rubens Carvalho (CONDIN) (77) 98819-6858 

(77) 99957-2344 
condin@mfc.org.br 
rubens@iomrh.com.br 

Camila e Kleber (SENJOV) (96) 98132-3739 
(96) 99133-3814 

senjov@mfc.org.br  
milacontente@hotmail.com 

Nilmária Nunes – BA (73) 98874-0074 nilmarianunes-2005@hotmail.com 
Lincoln Aguiar – BA  (73) 98845-2971 linksakai@hotmail.com 
Jorge Antônio S. Leão - MA (98) 98234-3710  

(98) 98852-4665   
quixoteleao@yahoo.com.br 

   
   

 
 

                                                            
1 Referindo-se a exposições audiovisuais que contemplem um maior período de tempo. Diferentemente da primeira 
categoria, que contempla uma apresentação única; 

http://pensador.uol.com.br/autor/charles_chaplin/
mailto:condin@mfc.org.br
mailto:rubens@iomrh.com.br
mailto:senjov@mfc.org.br
mailto:milacontente@hotmail.com
mailto:quixoteleao@yahoo.com.br

