
  
 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE E CULTURA JOSÉ LUIZ 
KINCELER - FIK 2018 

 
 

ORIENTAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO  
 
 
A Comissão organizadora do FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE E CULTURA 
JOSÉ LUIZ KINCELER – FIK 2018 abre inscrições para o evento, que acontecerá 
entre os dias 04 e 07 de fevereiro no Centro de Artes da UDESC, com programação 
totalmente gratuita. 
 
 
1) Programação do evento: O Conteúdo completo da programação está 
disponível no endereço: http://www.udesc.br/ceart/fik/programacao  
 
2) Oficinas: A relação das oficinas oferecidas, sinopses, ministrantes, público-

alvo, vagas, datas e horários podem ser acessadas aqui: 
http://www.udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/3636/infos_oficinas_26jan_151699
66937538_3636.pdf 

 
 
3) Inscrições: A inscrição para o evento (geral e oficinas) será pelo formulário 
eletrônico disponível no link: 
https://eventos.virtual.udesc.br/019a2a1ffe15/inscricao/1a5ae52b0a00 É necessário 
anexar documentos de identificação pessoal. O período de inscrição será de 15 a 29 
de janeiro de 2018. 

 
4) Número de vagas: A limitação de vagas refere-se apenas às vagas para 
oficinas, de acordo com as informações disponíveis no link: 
http://www.udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/3636/Informa__es_das_oficinas_para
_inscri__o___corrigido_3_15162068467629_3636.pdf 

 
5) Seleção para oficinas: A seleção para as oficinas será por ordem de 
inscrição. 

 
6)    Resultado: O resultado das/os selecionadas/os para as oficinas será 
divulgado até 30 de janeiro de 2018, no site udesc.br/ceart. 
 
7) Certificados: os certificados de participação geral no evento e os certificados 
das oficinas poderão ser retirados no dia 07 de fevereiro, a partir das 13h, na tenda 
de credenciamento do FIK 2018. Os certificados não retirados nesta data ficarão 
disponíveis para retirada na Direção de Extensão do CEART após o término do 
evento. 
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8) Retirada de senhas para espetáculos e shows: Para espetáculos, 
concertos e shows que acontecerem em espaços fechados ou nos teatros da cidade 
serão distribuídos ingressos uma hora antes do início da atividade.  

 
9) Informações Gerais: É proibido o uso de bebidas alcoólicas no campus. 
Todos os participantes devem se responsabilizar pelo bem estar de todos, bem 
como na proteção do patrimônio público da UDESC. Não há inscrições prévias, nem 
retirada de ingressos, para Rodas de Conversa, Palestras, intervenções, 
Exposições, Atividades Artísticas em espaços abertos, Feiras, etc., bastando 
comparecer ao local. 
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