REGIME DO PARTICIPANTE:

INSCRIÇÃO NO EVENTO

RECURSOS FINANCEIROS

Pelo serviço dos correios, as inscrições
deverão ser postadas de 30/10/17 a 06/01/18
para o endereço abaixo, com envio do
formulário de inscrição preenchido e
comprovante de depósito original.

Todos os recursos financeiros auferidos para
a realização do XXXI EMEJE e que por
ventura não sejam utilizados, serão
destinados ao Conselho Regional Espírita 5º CRE; bem como para cidade sede do
encontro.

INTERNATO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
O XXXI EMEJE será realizado no período de
10/02/2018 a 13/02/2018.
RECEPÇÃO: A recepção dos participantes
ocorrerá das 9:00h às 12:00h do dia
10/02/2017. Os participantes que vierem de
ônibus,
favor
entrar
em
contato
antecipadamente com a equipe de
transporte para agendar o horário de
chegada pelo telefone:
ARMANDO
(37) 99967-9112

REGULAMENTO
Será considerado participante do EMEJE
o jovem espírita:
1) Que tiver a taxa de inscrição quitada via
depósito bancário e enviar comprovante do
mesmo junto ao formulário de inscrição
devidamente preenchido, dentro do prazo
estipulado;
2) Que tiver no formulário de inscrição
assinatura de responsável legal, caso seja
menor de 18 anos, e assinatura do
coordenador de mocidade;
3) Que tiver recebido da secretaria do
encontro email de confirmação de inscrição
até 10 dias após o envio da mesma (caso
não haja confirmação neste prazo, entrar em
contato com a secretaria do encontro);
4) Que tenha idade mínima de 13 anos;
5) Que participar há pelo menos 1 (um) ano
do movimento espírita;
6) Que estiver de acordo com o presente
regulamento.

Conduta e Disciplina:
1) Obedecer rigorosamente ao presente
regulamento;
2) Zelar pela limpeza e conservação dos
ambientes e materiais utilizados durante o
encontro;
3) Utilizar constantemente o crachá;
4) Evitar desperdícios de qualquer natureza;
5) Não utilizar equipamentos sonoros, sendo
apenas permitida a gravação dos estudos;
6) Só poderão ser distribuídas mensagens,
folhetos, livros, jornais, entre outros, com a
aprovação prévia da Coordenação Geral do
encontro;
7) Colaborar, dentro de suas possibilidades,
nas diversas atividades do encontro, se
convidado;
8) Não fumar;
9) Participar das atividades do encontro nos
horários pré estabelecidos;
10) Encaminhar objetos perdidos à secretaria
do encontro;
11)
Manter
sempre
boa
conduta,
especialmente na conversação, forma de
vestir, atividades em grupo, brincadeiras e
namoro;
12) Ser solidário com todos, facilitando a
integração do grupo e evitando críticas
destrutivas.

O participante do XXXI EMEJE se
declara ciente dos conteúdos do
regulamento e regime ao se inscrever.
Casos especiais, não previstos nos
mesmos, deverão ser encaminhados
à Coordenação Geral.
CONTATO: Coordenação Geral
EMAIL: emeje@5cre.com.br
Daniella Brum (37) 99145-6074
Pedro Quadros (37) 98828-3141
Janini Pereira (37) 99160-1230

SECRETARIA EMEJE
Rua Amazonas, 3031
Bela Vista, Divinópolis-MG
CEP 35501-635
Renato Godoi - (37) 9135-6251

CANCELAMENTO DA
INSCRIÇÃO

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 60,00

Para melhor organização dos trabalhos do
EMEJE e acreditando na intenção de cada
participante, não há restituição das inscrições
confirmadas, via depósito bancário, visto que
a restituição da mesma acarretaria em uma
desordem na estrutura do encontro. A
confirmação
da
inscrição
prossegue
conforme item 3 do regulamento.

O pagamento deverá ser efetuado através de
depósito bancário na seguinte conta:

EVANGELIZAÇÃO

Mas se for por email, as inscrições serão
recebidas do dia 30/10/17 a 13/01/18, com
envio do formulário de inscrição preenchido e
comprovante de depósito escaneados para o
email de contato emeje@5cre.com.br.

Caixa Econômica Federal
Ag. 3221 Operação: 013 Conta: 00012353-8
Em nome de DANIELLA ALMEIDA
SILVA BRUM
Só serão aceitos depósitos até a data de
18/01/2018, se o encontrista necessitar de
maior prazo de pagamento ou se houver
congestionamento
dos
serviços
bancários. Do contrário, a inscrição será
cancelada devido a irregularidade em
relação ao item 1 do regulamento do
encontro.
LOCAL DO EVENTO:
CAIC Divinópolis-MG
Avenida das Garças, 311 - Serra Verde

A Evangelização que ocorre durante os dias
do EMEJE é destinada aos filhos de
trabalhadores, portanto, as crianças de até
12 anos poderão ir ao encontro se
acompanhadas de seus pais, que sejam
trabalhadores no mesmo. Os casos que não
atenderem a esta exigência e forem
apresentados à secretaria para inscrição,
serão analisados individualmente para aceite
ou não.
Os valores estipulados para crianças de até
12 anos são:
0 a 3 anos – isento
4 a 8 anos – R$ 20,00
9 a 12 anos – R$30,00
Obs.: Os procedimentos para inscrição de
crianças seguem o estipulado neste
formulário, exceto para AFRAC e sala de
estudos, dos quais a criança não participa,
pois a Evangelização possui cronograma
diferenciado.
Para
mais
informações,
consultar a coordenação.

Tanto a escolha da AFRAC como das Salas
de Estudo serão de acordo com aquela que
você tiver mais interesse. Para saber mais
sobre as características de cada uma, acesse
o site:
http://www.5cre.com.br
Funciona assim: a que você quer mais, você
marca com 1, depois a que se interessa em
segundo lugar, marca com 2, e assim por
diante, até preencher todas as opções. A que
ficar com número 6 é a que você menos se
interessa.

INSCRIÇÃO DA AFRAC:
(numere de 1 até 6 pela sua preferência)
( ) Arte
INSCRIÇÃO DO SARAU:
( ) Música
Participantes e cidade(s):
( ) Relacionamento Interpessoal
____________________________________ ( ) Dança
____________________________________ ( ) Evangelhoterapia
____________________________________ ( ) Esperanto
____________________________________
____________________________________ Obs.:________________________________
____________________________________
Tipo de arte a ser apresentada (música,
teatro, etc.) e nome:
____________________________________ INSCRIÇÃO DA SALA DE ESTUDO:
____________________________________ (numere de 1 até 6 pela sua preferência)
____________________________________ ( ) Bezerra de Menezes
( ) Emmanuel
Tempo de duração:____________________ ( ) Chico Xavier
( ) André Luiz
( ) Herculano Pires
AFRAC E ESTUDOS
( ) Anália Franco
As oficinas de Atividades Fraternas e Obs.:________________________________
Criativas (AFRAC’s) e as Salas de Estudos ____________________________________
são realizadas em horários pré-estabelecidos
durante todo o EMEJE. Elas visam
desenvolver o tema central do encontro e
despertar o jovem para a arte e para o
estudo das obras espíritas de forma
dinâmica.

Lembrete: Cada AFRAC e Sala de
Estudo tem um número limitado de
participantes, então você será inscrito
naquela vaga disponível de acordo com
a data da postagem de sua inscrição, ou
seja, quanto mais cedo a mesma for
enviada, mais chances você terá de
participar da AFRAC e da Sala de
Estudo com a qual se identifica mais.
Por isso, inscreva-se logo!

CONSIDERAÇÕES GERAIS
TODOS os campos de cada parte da
inscrição devem ser preenchidos, de
acordo com o tipo de inscrição:
- Para participantes, todos os
campos;
- Para participante - trabalhador,
apenas os campos das atividades das
quais vai participar (especificar a
equipe a que pertence e justificar
ausência na atividade);
- Para trabalhadores e crianças,
apenas o canhoto ao lado com os
dados (especificar a equipe do
trabalhador).
A
criança
pode
participar do SARAU, seguindo as
orientações do mesmo;
Envie SOMENTE a folha 2 de
inscrição para o email ou endereço
indicados anteriormente.

Em caso de uso de colchão de
casal entre amigos, seja no
dormitório feminino, seja no
masculino, deverá ser informado
no ato da inscrição o nome das
pessoas que o utilizarão.
Todo (a) jovem encontrista deve
ter a ele (a) associado (a), durante
o encontro, um representante da
mocidade que frequenta.

OBS: Por favor, assinaturas por extenso!

Mais uma vez o EMEJE estará apreciando
o talento dos jovens de nossa região
através do Sarau, um espaço para
realização de arte espírita. Desejando que
seu grupo apresente, para realizarem
alguma apresentação artística, é só se
inscreverem! Como temos pouco tempo
para as apresentações, caso deseje
participar, você deve enviar pelo seu
grupo, antecipadamente, a inscrição para
o Sarau, preenchendo os dados abaixo e
enviando-os junto com o formulário de
inscrição do encontro. Em razão do
tempo, faremos uma seleção das
apresentações inscritas, utilizando os
seguintes critérios: data de postagem da
inscrição, tema abordado, conteúdo e arte
explorada.

Você terá oportunidade de optar apenas por
uma oficina e uma sala de estudo dentre as
opções. Para isto, numere-as de acordo com
sua preferência, em ordem decrescente.

FICHA DE INSCRIÇÃO XXXI EMEJE
Tipo de inscrição: ( ) participante ( ) participante - trabalhador ( ) trabalhador ( ) criança
Nome:_____________________________________________________________________ Data Nasc._______________ Sexo: ( )M ( )F
Rua/Av.:_____________________________________________ Complemento:____________Bairro:_______________________________
Cidade:______________ Estado:________CEP:________________ Fone:______________ Email:_______________________________
Instituição espírita que frequenta / cidade:______________________________________________________________________________
Há quanto tempo é espírita? ______________ Primeiro encontro? ( ) sim ( ) não
É vegetariano? ( ) sim ( ) não Usa adoçante diariamente? ( ) sim ( ) não É diabético? ( ) sim ( ) não
COLCHÃO:
Possui alergia a algum alimento? Qual? ______________________________
Não come algum tipo de carne? Qual? ___________________________________
( ) Solteiro
Se você usar algum medicamento, liste-os, por favor: _______________________________________________
( ) Casal
Se você usar algum medicamento controlado, liste-os, por favor:_______________________________________
Nomes:
(Se você usar medicamentos comuns e/ou controlados leve-os todos e os utilize conforme prescrição médica)
__________________
__________________
LI, ENTENDI E ACEITO O REGULAMENTO DESTE ENCONTRO (marque o coração com X)
__
Ass. Encontrista:____________________________________________
Ass. Responsável legal:__________________________________
Ass. Do Responsável pela Mocidade ou Casa Espírita ____________________________________________Fone:___________________
Nome do representante da mocidade no encontro:__________________________________

SARAU

