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A última etapa da formação continuada do FESTUERN aconteceu neste  dia 
11(quinta), no Campus Central da UERN em Mossoró. Na ocasião as propostas 
do evento foram discutidas e analisadas entre  a coordenação e os diretores 
artísticos das escolas participantes que compõem o Polo Mossoró. 

 “É  na  verdade  uma  mobilização  da  comunidade  escolar”,  ressalta  Nonato 
Santos, Coordenador artístico do Festuern. Ele ainda acrescenta a possibilidade 
de estar interagindo com o grupo participante da formação. “Após este último 
encontro estaremos disponibilizando materiais através da internet para que os 
diretores artísticos continuem o trabalho”, conclui Nonato.

O encontro em Mossoró finalizou a série de encontros da formação continuada, 
que já havia ocorrido nos polos de Currais Novos e Pendências. O Coordenador 
geral do Festuern 2014 fez uma avaliação desses encontros. “A gente conseguiu 
ampliar  a  carga  horária  em  80h,  os  representantes  que  não  participaram 
receberam o material por e-mail, mas tivemos uma grande participação”, informa 
Alexandre Milne. 

A partir de agora serão realizados trabalhos internos nessa reta final rumo ao 
período  do  festival.  “Agora  vamos  trabalhar  mais  internamente,  organizar  a 
logística e outras coisas, enquanto as escolas se dedicarão internamente nas 
peças que irão apresentar”, conclui Alexandre. 

A próxima etapa a ser seguida será a de apresentações das pré-estreias, que 
acontecerão internamente nas escolas com a presença de integrantes da equipe 
artística e da equipe pedagógica, para que se possa avaliar o andamento do 
trabalho  e  ajustes  finais  das  peças de  cada escola.  O Festuern  2014 é  um 
evento patrocinado pela Petrobrás, através da lei estadual de incentivo a cultura, 
a lei Câmara Cascudo e, pela Secretaria de educação do Estado, com apoio da 
Prefeitura Municipal de Mossoró e TCM (Tv Cabo Mossoró). 


