BALANÇO 2015
O ano de 2015 apresentou questões que exigiram austeridade para
equilibrar as contas públicas, conter o crescimento das despesas correntes e
reinserir a cultura da boa gestão combinada com a real capacidade de
arrecadação e investimentos do Estado, especialmente, com recursos
próprios.
Ao longo de 2015, a Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de
Oliveira” (Fames) incrementou as suas atividades de inclusão social por
meio da música, além de desempenhar suas funções educacionais por meio
de seus cursos de graduação e extensão.
Dentre as iniciativas mais importantes podemos citar as parcerias com a
Secretaria de Cultura no projeto “Núcleos de Musicalização” e com a
Secretaria

de

Ações

Estratégicas

no

projeto

“Ocupação

Social”;

a

continuidade do projeto “Fames nas Escolas” e a apresentação de proposta
para implantação de aulas de música na estrutura curricular do ensino
fundamental e médio do Estado em parceria com a SEDU, além do aumento
do número de vagas da musicalização infantil na FAMES para 2016.
Houve também a implantação da ação estratégica de economia criativa na
instituição,

com

objetivo

de

formar

180

músicos

com

ênfase

em

empreendedorismo até 2018.
Na estrutura física da Fames as principais ações foram a reforma da
biblioteca, o que proporcionou maior conforto para os estudantes na
utilização do espaço; a aquisição de novos equipamentos para o laboratório
de música popular e a ampliação da rede estruturada e do banco de dados
da Faculdade.
Visando Colocar em prática as atividades dos Grupos Oficiais, mais de 80
concertos, recitais e eventos foram realizados ao longo de 2015.

Principais ações realizadas:
1 - Parceria com a Secretaria de Estado da Cultura para implantação do
Projeto “Núcleo de Musicalização da Fames”.
2 – Participação no Projeto “Ocupação Social”.
3 – Continuidade do projeto “Fames nas Escolas” em conjunto com a
Secretaria Estadual de Educação (Sedu).
4 – Apresentação da proposta de implantação de ensino de música nas
escolas estaduais de Ensino Fundamental e médio (EEEFM) em conjunto
com a Sedu.
6 – Ampliação do número de vagas da Musicalização Infantil para o ano de
2016.
7 – Reforma da Biblioteca.
8 – Aquisição de novos equipamentos para o Laboratório de Música Popular.
9 – Ampliação da rede estruturada e do banco de dados da Instituição.
10 – Realização de mais de 80 concertos, recitais e eventos envolvendo os
Grupos Oficiais da Fames.
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