REGULAMENTO DO XIV FÓRUM NACIONAL DE ARTE ESPIRITA
Do evento
1. O 14º Fórum Nacional de Arte Espírita é uma realização da Associação Brasileira
de Artistas Espíritas (Abrarte), em parceria com a Federação Espírita do Estado de
Goiás (FEEGO), com o objetivo de reunir em clima fraternal, coordenadores e
lideranças de grupos de arte espírita, associados da Abrarte e dirigentes espíritas
interessados na prática da arte no ambiente espírita, com o intuito de promover a
troca de experiências, reflexões, estudo doutrinário e busca pelo aperfeiçoamento
do fazer artístico espírita

2. O 14º Fórum Nacional de Arte Espírita realizar-se-á entre os dias 15 e 18 de junho
de 2017 em Goiânia/GO tendo como tema central “ARTISTAS ESPÍRITAS AMAI-VOS
E INSTRUÍ-VOS” e será constituído das seguintes atividades:
a) Estudos doutrinários;
b) seminários técnicos/artísticos/doutrinários das linguagens artísticas específicas;
c) Debates sobre o fazer artístico no ambiente espírita;
d) breves apresentações artísticas;
e) integração e sensibilização dos participantes, e
f) Assembleia Geral de Associados da Abrarte
3. As atividades do 14º Fórum Nacional de Arte Espírita serão desenvolvidas com os
princípios de que os participantes:
a) Valorizem e respeitem as diferenças de fazer e pensar a arte e sua relação com o
Espiritismo;
b) estabeleçam diálogo fraterno e franco;
c) compreendam o espaço institucional e federativo;
d) busquem o estudo doutrinário permanente, e
e) motivem-se ao fazer artístico de caráter espírita.
4. As apresentações artísticas serão estabelecidas pela Comissão Organizadora em
acordo com a Diretoria Executiva e o Conselho Doutrinário da Abrarte considerando
as possibilidades e objetivos do evento.

Da participação
5. Poderão participar do Fórum e de todas suas atividades: artistas-solo e
coordenadores e lideranças de grupos espíritas de arte, associados ou não à

Abrarte, sendo possível também a participação de dirigentes espíritas interessados
no desenvolvimento de atividades artísticas espíritas.
6. Crianças e adolescentes, artistas, filhos de trabalhadores e de participantes
inscritos poderão participar do evento, devendo inscrever-se como participantes,
sujeitos aos itens desse regulamento e regras do evento. Atividades específicas
paralelas serão desenvolvidas para as crianças de 5 a 12 anos de idade completos.

Da inscrição
7. A inscrição para o 14º Fórum Nacional de Arte Espírita será realizada nas
seguintes etapas:
a) Preenchimento da Ficha de Inscrição de Participante através do Blog
www.forumnacional.wordpress.com
b) Pagamento da Taxa de inscrição disponível pelo sistema PagSeguro.
c) Confirmação de inscrição após a compensação do pagamento.
7.1 As inscrições confirmadas serão divulgadas no Blog do evento. Somente após a
publicação no Blog a vaga para o participante está garantida.
Apenas o preenchimento da ficha de inscrição sem o pagamento da referida taxa de
inscrição NÃO garante a participação no evento.
7.2 Serão oferecidas 200 vagas para participantes no evento, sendo a capacidade de
alojamento no local do evento restrita a 150 vagas.
8. As inscrições se estendem do dia 9 de dezembro de 2016 a 15 de abril de 2017.
Caso as vagas se esgotem em data anterior a 15 de abril de 2017 as inscrições serão
encerradas.
9. O pagamento da taxa de inscrição dá ao participante o direito de alojamento no
local do evento, caso escolha esta opção no momento da inscrição, devendo o
participante levar seu colchão inflável de solteiro, roupa de cama e travesseiro;
refeições e café da manhã durante o período do almoço do dia 15 ao café da manhã
do dia 18 de junho de 2017; traslado aeroporto/rodoviária ao local do evento, na
chegada e na partida para e do evento e participar das atividades programadas,
sendo a Assembleia Geral da Abrarte restrita aos seus associados.

9.1 Não será responsabilidade da organização do evento o traslado entre hotéis,
residências particulares e outros durante a realização do evento.
9.1 O alojamento na noite de 14 para 15 de junho de 2017, dependerá da
disponibilidade e conveniência do local de realização do evento, à critério da
Coordenação Geral.
10 O valor da taxa de inscrição obedecerá o seguinte calendário:

Participante não associado da Abrarte alojado no evento
Participante não associado da Abrarte e não alojado do evento
Participante associado da Abrarte (adimplente) alojado no evento
Participante associado da Abrarte (adimplente) não alojado no
evento
Criança de até 12 anos completos
Trabalhador do evento

09/12/16 a
15/01/17

16/01/16 a
15/04/17

R$ 162,00
R$ 152,00
R$ 138,00
R$ 126,00

R$ 180,00
R$ 170,00
R$ 153,00
R$ 143,00

R$ 70,00
R$ 70,00

R$ 85,00
R$ 75,00

Das atividades
11 Durante o 14º Fórum Nacional de Arte Espírita será comemorado a data de 10
anos de fundação da Abrarte. Serão desenvolvidas atividades específicas em
valorização desta data.
12 Dentro da programação do 14º Fórum Nacional de Arte Espírita ocorrerão
atividades de estudos técnicos artísticos das linguagens específicas (dança, teatro,
música, artes plásticas, áudio visual e poesia). Nesta oportunidade em salas de
estudos por linguagens, ocorrerá o compartilhamento de experiências práticas,
resultados de pesquisas, experimentações e estudos sobre o fazer artístico de cada
linguagem. Os participantes poderão inscrever-se como facilitadores nestes
instantes, obedecidas as normas e padrões para este processo, que estão
disponíveis no Blog do evento: https://forumnacional.wordpress.com
12.1 O tema inscrito será avaliado pela Diretoria Executiva e o Conselho Doutrinário
da Abrarte onde serão selecionados os estudos, experiências e pesquisas tendo
como critérios o interesse, a utilidade e o valor para o movimento artístico espirita
em geral.
13

Todas as informações relativas ao evento serão disponibilizadas no
endereço www.forumnacional.wordpress.com. Contato com a Coordenação Geral do evento
através do email: forumnacionaldearteespirita@gmail.com

14 As atividades do XIV Fórum Nacional de Arte Espírita iniciam-se no dia 15 de
junho, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, às 15 horas e terminam no dia 17 de
junho, sábado, às 23 horas. O dia 18 de junho é destinado ao retorno dos
participantes às suas cidades de origem.
Disposições Gerais
15. Casos omissos do presente Regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Fórum.

Comissão Organizadora do 14º Fórum Nacional de Arte Espírita

