
 
 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE E CULTURA JOSÉ LUIZ KINCELER – FIK 2020 

FIK CRIANÇA - ORIENTAÇÕES 

 

O FIK CRIANÇA é uma programação artístico-cultural gratuita, voltada a crianças de 04 a 12 
anos, disponível durante a programação do FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE E CULTURA 
JOSÉ LUIZ KINCELER - FIK 2020, que acontecerá entre 08 a 12 de fevereiro no Centro de Artes 
da UDESC. O evento é totalmente gratuito. 

1) Datas e horários: A programação do FIK Criança será realizada nas tardes dos dias 10, 11 e 
12 de fevereiro, das 14h às 18h. As crianças serão recepcionadas a partir das 13h30, e 
poderão ser buscadas pelos pais/responsáveis até as 18h30. Nesses horários de espera, 
haverá atividades lúdicas, brincadeiras e entretenimento. 

2) Local: Salas de aula do Centro de Artes da UDESC. 

3) Programação: Oficinas de Artes Visuais, Música, Teatro, Jogos, Exibição de filmes, 
Espetáculos de Teatro e Música, Contação de histórias e Exposições artísticas. 

4) Público-Alvo: Crianças entre 04 e 12 anos. 

5) Inscrições: O período de inscrição será de 24 de janeiro a 05 de fevereiro de 2020. As 
inscrições devem ser realizadas pelos pais ou responsáveis através do preenchimento de 
formulário online, de acordo com a faixa etária da criança: 

a) Crianças de 04 a 06 anos 

b) Crianças de 07 a 09 anos  

c) Crianças de 10 a 12 anos  

6) Número de vagas: 20 vagas para cada faixa etária. 

7) Seleção: A seleção será por ordem de inscrição 

8) Resultado: Será divulgado até 06 de fevereiro de 2020, no site udesc.br/ceart. 

9) Orientações Finais: No ato do credenciamento, os pais ou responsáveis deverão 
apresentar-se munidos dos seus documentos pessoais e dos da criança, para a assinatura do 
termo de compromisso. As crianças devem trazer lanche de casa, devidamente identificados. 
Solicitamos também que as crianças tragam garrafinhas de água para evitar o uso de copos 
descartáveis. Maiores informações: https://www.udesc.br/ceart/fik2020 

 

Comissão Organizadora FIK 2020 CEART – UDESC 
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