
1º Seminário de Artes do Projeto Vida Nova

Dias 21 e 22 de junho de 2013

FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome Completo : 

 

E-mails : 

Telefones com DDD:

Igreja a qual pertence: 

Ministério que participa na igreja :

Outras Informações : 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

Sua inscrição no 1º Seminário de Artes Vida Nova, estará confirmada mediante entrega 
da ficha de inscrição preenchida e pagamento da taxa de inscrição de R$ 35,00. 
Esse canhoto comprova o pagamento da taxa de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) da seguinte forma :

Dinheiro Cheque para até 18/06/2013        Deposito Bancário (anexo a esta ficha)

Pagamento efetuado na igreja :
Nome do responsável pelo recebimento do pagamento : 

PROGRAMÇÃO

O Seminário de Artes do Projeto Vida Nova se realizará com a seguinte programação :

- 21 de junho, sexta feira : das 19:30 as 21:30 horas 

- 22 de junho, sábado : das 09:00 as 12:00 horas 

           das 13:30 as 18:00 horas 

                                    das 19:00 as 21:30 horas 

Nesse periodo cada participante escolherá quais oficinas deseja fazer. Vide verso da folha para marcar as oficinas 

escolhidas. 

No sabádo estão programados dois intervalos para alimentação que será vendida no local. Caso o participante deseje, 

poderá se alimentar fora da igreja. 

Saiba mais informações sobre o evento nos links : 

e 

Envie sua dúvida para :  

www.facebook.com/1oSeminarioDeArtesDoProjetoVidaNova www.projetovidanova.com.br

contato.seminariodeartes@gmail.com

http://www.projetovidanova.com.br
mailto:contato.seminariodeartes@gmail.com


1º Seminário de Artes do Projeto Vida Nova

Dias 21 e 22 de junho de 2013

FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 

INFORMAÇÕES GERAIS

?O Seminário de Artes Vida Nova, tem uma taxa de inscrição no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).Nesse valor estão incluidas 
as participações nas oficinas, o material que será distribuido na entrada do evento e a apostila. ALIMENTAÇÃO NÃO ESTÁ 
INCLUIDA. Alimentação será VENDIDA no local. Temos intervalos programados para alimentação, onde os participantes poderão, se 
preferirem adquirir alimentação fora da igreja.

?Pedimos que os participantes guardem seus pertences ao longo do evento, principalmente no caso de sairem da igreja para 
alimentação fora. A organização do evento não se responsabiliza por qualquer objeto pessoal deixado dentro da igreja. 

OFICINAS 

O Seminário de Artes Vida nova acontecerá nos dias 21 e 22 de junho de 2013. 
No sábado, 22 de junho, teremos 6 horas de oficinas. Você deverá escolher quais oficinas deseja 
participar, respeitando os horários. 
Cuidado para não marcar duas oficinas no mesmo horário, pois você será inscrito somente em uma, a 
que tiver mais vagas disponiveis. 
Não entregue a ficha em branco, sem escolher sua oficina pois você será inscrito automaticamente na 
oficina que tiver mais vagas disponiveis. 
No dia do evento não faremos trocas de oficinas, pois as salas serão arrumadas e as apostilas 
confeccionadas para a quantidade exata de pessoas inscritas. 

Sábado manhã ( 09:15 as 12:15) 

No sabado pela manhã teremos três horas de oficinas. 
Você pode escolher UMA oficina de três horas ou DUAS oficinas de uma hora e meia cada, 
conforme abaixo : 

09:15 as 10:45 (Escolha UMA oficina nesse horário) 
BALLET - Priscila Ferraz - Instituto de Dança Priscila Ferraz 
MINISTRAÇÃO ESPONTANEA - Aux Carla Janaina - Projeto Vida Nova Brasília 
ALONGAMENTO COREOGRAFADO - Professora Aline Moraes - Projeto Irajá 

10:45 as 12:15  (Escolha UMA oficina nesse horário) 
JAZZ- Priscila Ferraz - Instituto de Dança Priscila Ferraz 
DANÇA SENIOR - Dc Adriane Matos - Projeto Vida Nova de Irajá 
STREET DANCE - 

OU

09:15 as 12:15 (Escolha UMA oficina nesse horário) 

MOVIMENTO CÊNICO E INTERPRETAÇÃO ARTÍSTICA - Pr Wallace Paulo - Projeto                             
Vida Nova de Angra dos Reis 

MAQUIAGEM ARTÍSTICA - Pra Valeria Paulo - Projeto Vida Nova de Angra dos Reis 
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Sábado Tarde (15:00 as 18:00) 

No sabado as oficinas da tarde terão 3 horas de duração cada. Escolha UMA das opções abaixo : 

Técnicas de Dança Contemporânea e Dança Criativa - Cia de Dança Mudança - Igreja Batista           
da Lagoinha 

OU

Montagem Cênica - Dc William de Araujo - Projeto Vida Nova de Vilar dos Teles 
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