
PLANEJAMENTO E AGENDA VICE-PRESIDÊNCIA ARTÍSTICA MTG/ RS – 2022

FEVEREIRO               “Acolher é entender o signifi cado da existência de cada um”
DATA ATIVIDADE OBJETIVO PÚBLICO ALVO FORMA/LOCAL

05 E 06
SÁB/DOM
12 E 13
SÁB/DOM
19 
SÁB

Reunião geral de RTs -Rever as proposições artísticas para a convenção de abril;
-Pensar na logística do FESTIARTE – (festival de arte e tradição especial infantil, mirim, 
juvenil, xiru e veterano). Mostra artística não competitiva de todas as modalidades 
artísticas;
- Analisar a revogação de notas de instrução, diretrizes e instruções normativas até 2020, 
com o intuito de manter em regulamento o que for pertinente, se for aprovado na convenção 
de abril.  Se houver necessidade se estabelece novos documentos com data e vigência anual;
- Criar agenda de rodeios e eventos artísticos de cada região buscando divulgar os mesmos 
pelas redes do MTG/RS;
- Retomar a criação do departamento de instrutores;
- Apresentar o formato da capacitação de instrutores e posteiros para grupos de danças 
Enart/Fegadan/Danças gaúchas de salão e Chula;
- Acordar com os diretores que sejam inseridos em suas programações de eventos regionais 
a possibilidade da participação de entidades do Fegadan.
-Apresentar ajustes estruturais do Enart e Fegadan;
-Realizar escuta das ações/atividades artísticas que são realizadas em cada RT.

Diretores artísticos 
regionais e diretores das 
modalidades que compõem 
a vice presidência 
artística

Presencial

Local: São Jerônimo
Endereço: Instituto Estadual 
de Educação São Jerônimo 
Rua João Daisson, 637. Bairro 
Bela Vista.

20
DOM

Acolhimento de avaliadores 
de todas as modalidades

Triagem e seleção de avaliadores que tenham interesse em compor a equipe de avaliação 
do MTG (as regiões e diretores das modalidades fazem as indicações/inscrições pelo linck 
que será disponibilizado aos mesmos). Na oportunidade os interessados passarão por uma 
triagem relacionada aos seus conhecimentos históricos, vivências e possíveis avaliações. 
Serão aplicados testes escritos e audiovisuais fazendo transcrição para as planilhas. O 
ingresso na equipe de avaliação acontecerá através dos resultados construídos e analisados 
no dia, bem como a postura ética e de bom relacionamento. Essa triagem busca acolher e 
encontrar tradicionalistas com conhecimento, vivência e vontade de aprimorar-se para atuar 
em eventos e concursos em geral. Assim, também, a vice presidência artística e os eventos 
do MTG fi carão com avaliadores disponíveis para atender as necessidades dos eventos, bem 
como iniciar uma caminhada nesse segmento.

Peões e prendas 
acima de 22 anos, com 
conhecimento e vivência 
da modalidade desejada

Presencial 

Local: a defi nir após o número 
de inscritos e em função da 
pandemia

Inscrições até 11 de fevereiro 
pelos diretores através do link 
específi co.

Isento de Pilas $
Cada participante é 
responsável por suas despesas.

26 E 27
SÁB/DOM

FENART Mostra de modalidades artísticas sem competição Convite aos campeões da 
edição 2019 do Enart/
Fegadan/Fegachula 

Criciúma /SC

Movimento
Tradicionalista
gaúcho

vice-presidente artistica
madeline zancanaro

2021/2022



ARÇO    “Nos encontros macanudos que marcam este momento, vem provar o mundo artístico, vem trocar conhecimentos”
DATA ATIVIDADE OBJETIVO PÚBLICO ALVO FORMA/LOCAL

05 E 06
SÁB/DOM

Encontro / Painel técnico - 
danças tradicionais Enart 
/ Danças gaúchas de salão 
para categoria adulta.

Oportunizar a divulgação do pensamento dos autores das últimas edições dos livros de 
danças tradicionais e de danças gaúchas de salão, com relação aos ajustes, entendimentos 
e compreensão das atualizações nas obras. Partindo dessa escuta e possíveis debates, será 
norteada a avaliação no que se refere aos concursos que se baseiam nas obras supracitadas. 
Ainda na oportunidade serão apresentados pontos relevantes e correlacionados a 
indumentária/música/interpretação/harmonia. Entradas e saídas. Apresentação das novas 
planilhas. Acordos para revogação de notas de instrução, diretrizes e instruções normativas 
até 2020 com o intuito de manter em regulamento o que for pertinente, se for aprovado 
na convenção de abril.  Se houver necessidade durante o período se estabelece novos 
documentos com data e vigência anual. Apresentar ajustes estruturais do Enart e Fegadan.

1 instrutor e 1  
músicos por entidade dos 
grupos de danças adulto e  
1 instrutor e dançarinos 
de danças gaúchas de 
salão adulto. Coreógrafos.

Presencial 
Local: Caxias do Sul

Inscrições até 15 de fevereiro 
pelo e-mail cursos@mtg.org.br

Pilas $ a confi rmar.
O mesmo será para cobrir 
despesas de deslocamento e 
alimentação dos colaboradores.

05 E 06
SÁB/DOM

Encontro / Painel técnico 
- Chula

-Oportunizar aos participantes o entendimento da modalidade respeitando a velha chula do 
troperismo biriva, sua história e contexto, entendendo as suas atualizações e diversidade 
buscando incentivar a arte, a liberdade e a criatividade, não perdendo a tradicionalidade da 
modalidade. 
-Aproximar os participantes da construção e tomada de decisões regulamentares que irão 
nortear os concursos.
-Aproximar e estreitar laços de amizades entre as partes, buscando harmonia e 
engrandecendo o respeito e o culto pela arte da chula.
-Motivar novos dançarinos para fomentação da modalidade, afi m de engrandecer os eventos 
tanto na qualidade quanto na quantidade. 

Dançarinos, 
competidores, 
instrutores, 
tradicionalistas.

Presencial 

Local: Caxias do Sul

Inscrições até 15 de fevereiro 
pelo e-mail cursos@mtg.org.br

Pilas $ a confi rmar.
O mesmo será para cobrir 
despesas de deslocamento e 
alimentação dos colaboradores.

12 E 13
SÁB/DOM
19 E 20
SÁB/DOM
23, 26 E 
27
4ª FEIRA, 
SÁB/DOM

Módulo 1 
Capacitação de instrutores 
e posteiros para grupos 
de danças Enart/Fegadan/
Danças gaúchas de salão/ 
Chula 

Vagas limitadas

Oportunizar a preparação e ou aperfeiçoamento de pessoas que tenham o intuito de ajudar, 
ensinar ou ensaiar novos dançarinos. A capacitação de novos instrutores dá o direito ao 
cartão de instrutor caso o mesmo atinja as metas estabelecidas (prova teórica/prática) e 
o de posteiros oportuniza o início de uma caminhada dentro da formação de lideranças da 
própria entidade. 

Obs: os posteiros serão orientados durante o período de formação que realizem atividades 
artísticas em suas RTs, entidades ou escolas para fomentar e divulgar nossa arte, afi m de 
receberem o certifi cado de conclusão.

Instrutores que não 
possuem cartão de 
instrutor maiores de 
18 anos e posteiros 
ensaiadores maiores de 
16 anos

Local: a confi rmar
1 aula on line na 4ª feira a 
noite e aulas presenciais no 
sábado e domingo 

Inscrições até 10 de março 
pelo e-mail cursos@mtg.org.br

Pilas $ : a confi rmar

Obs: atividades da modalidade de manifestações em tratativas e construção.

Movimento
Tradicionalista
gaúcho

vice-presidente artistica
madeline zancanaro

2021/2022



ABRIL  “Se os senhores da guerra mateassem ao pé do fogo, deixando o ódio pra trás, antes de lavar a erva o mundo estaria em paz!”
DATA ATIVIDADE OBJETIVO PÚBLICO ALVO FORMA/LOCAL

02 E 03
SÁB/DOM
09
SÁB

Convenção artística Art. 32 da Coletânea Tradicionalista 

I - aprovar, alterar e reformar o regulamento geral do mtg, códigos e demais regulamentos;

Cons. Diretor; 
coordenadores 
regionais;  cons. 
beneméritos; cons. 
vaqueanos;
membros da junta 
fi scal; 1ª Prenda do RG 
ou a sua sucessora; 
Peão Farroupilha do 
RG ou seu sucessor. 
Também podem 
participar pessoas para 
esclarecer e orientar a 
convenção, a respeito 
de assuntos a serem 
debatidos e para ela 
forem convidados pelo 
conselho diretor, sem 
direito a voto. 

Presencial 

Local: TAQUARA 

Endereço a ser confi rmado

Isento de Pilas$

16 E 17
SÁB/DOM
23 E 24
SÁB/DOM

Movimento
Tradicionalista
gaúcho

vice-presidente artistica
madeline zancanaro

2021/2022



MAIO   “Quando a harmonia dos gestos se une a interpretação, o verso salta pra fora na essência do coração”
DATA ATIVIDADE OBJETIVO PÚBLICO ALVO FORMA/LOCAL

07 E 08
SÁB/DOM
14 E 15
SÁB/DOM

Encontro /Painel de 
indumentária Fegadan

Oportunizar o estudo e a interpretação das obras de Paixão Côrtes sobre indumentária 
representativa do gaúcho em diversas epócas e territórios sulinos. Interação de ideias entre 
entidades participantes e comissão técnica. Apresentação de planilhas.

Entidades com 
interesse em participar 
do festival

Presencial 

Local: Porto Alegre (endereço 
a confi rmar)

Inscrições até 02 de maio pelo 
e-mail cursos@mtg.org.br

Pilas $ a confi rmar.
O mesmo será para cobrir 
despesas de deslocamento e 
alimentação dos colaboradores.

21 E 22
SÁB/DOM
28 E 29
SÁB/DOM

Módulo 2
Capacitação de instrutores 
e posteiros para grupos 
de danças Enart/Fegadan/
Danças gaúchas de salão/ 
Chula 

Oportunizar a preparação e ou aperfeiçoamento de pessoas que tenham o intuito de ajudar, 
ensinar ou ensaiar novos dançarinos. A capacitação de novos instrutores dá o direito ao cartão 
de instrutor caso o mesmo atinja as metas estabelecidas (prova teórica/prática) e o de 
posteiros oportuniza o início de uma caminhada dentro da formação de lideranças da própria 
entidade. 

Obs: os posteiros serão orientados durante o período de formação  que realizem atividades 
artísticas em suas RTs, entidades ou escolas para fomentar e divulgar nossa arte, afi m de 
receberem o certifi cado de conclusão.

Instrutores que não 
possuem cartão de 
instrutor maiores de 
18 anos e posteiros 
ensaiadores maiores de 
16 anos

Presencial 

Local: a confi rmar

1 aula on line na 4ª feira a 
noite e aulas presenciais no 
sábado e domingo 

Movimento
Tradicionalista
gaúcho

vice-presidente artistica
madeline zancanaro

2021/2022



JUNHO    “A infância é remetida na pura imaginação, valores, brinquedos e um mundo de união”
DATA ATIVIDADE OBJETIVO PÚBLICO ALVO FORMA/LOCAL

04 E 05
SÁB/DOM

11 E 12
SÁB/DOM

18 E 19 
SÁB/DOM

FESTIARTE
Edição especial do 
Enart categorias de 
base

Acolher, divulgar e dar visibilidade a arte que envolve a cultura gaúcha em 
forma de irmandade, integração e valorização de todas as modalidades 
artísticas do MTG/RS. envolvendo as categorias, infantil, mirim, juvenil, 
veterana e xiru num grande evento artístico cultural. 

Entidades 
fi liadas ao 
MTG/RS a 
combinar com 
as RTs.

Presencial 

Local: Venâncio Aires 

25 E 26
SÁB/DOM

Movimento
Tradicionalista
gaúcho

vice-presidente artistica
madeline zancanaro

2021/2022



JULHO     “O que importa é que as novas gerações estão dando continuidade aos nossos valores”

DATA ATIVIDADE OBJETIVO PÚBLICO ALVO FORMA/LOCAL
02 E 03
SÁB/DOM
9 E 10 
SÁB/DOM
16 E 17
SÁB/DOM

Encontro / Painel de danças 
tradicionais Fegadan

Oportunizar o estudo e a interpretação das obras de Paixão Côrtes sobre a coreografi a das 
danças tradicionais constantes no regulamento, analisar os parâmetros do autor quanto a 
interpretação e harmonia. Interação de ideias entre entidades participantes e comissão técnica. 
Apresentação de planilhas.

Entidades com 
interesse em 
participar do 
festival

Presencial

Local: Farroupilha 
Endereço a confi rmar

Inscrições até 04 de julho 
pelo e-mail cursos@mtg.org.
br

Pilas $ a confi rmar.
O mesmo será para cobrir 
despesas de deslocamento 
e alimentação dos 
colaboradores.

23 E 24
SÁB/DOM
30 E 31
SÁB/DOM

Planejamento poderá sofrer alterações devido as condições da pandemia ou outras intercorrências.

Movimento
Tradicionalista
gaúcho

vice-presidente artistica
madeline zancanaro

2021/2022


