
 

 

1º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE IBIÚNA  

1º FESTEI 

 

1.0  REALIZAÇÃO  

O “1º Festival Nacional de Teatro de Ibiúna – FESTEI”, é uma realização da Esquina da 

Arte Cursos e Serviços Artísticos LTDA – ME em conjunto com a Cia Liber D’Arte. O 

festival acontecerá no período de 15 de setembro a 18 de setembro de 2022.  

2.0  DA INSCRIÇÃO  

2.1  As inscrições para o “1º Festival Nacional de Teatro de Ibiúna – FESTEI” são 

gratuitas e acontecerão no período de 02 de maio de 2022 a 10 de junho de 

2022. Todo material de inscrição deve ser enviado via e-mail: 

festival.festei@gmail.com. 

2.2  Poderão se inscrever grupos/artistas/produtoras de todo o Brasil, no qual cada 

grupo/artista/produtora poderá inscrever até 2 (duas) propostas, sendo que 

apenas 1 (uma) será selecionada.  

2.3  Serão aceitos projetos nas seguintes categorias: 

● ALTERNATIVO: 1 – Adaptações de palco ou 2 – Pesquisa Experimental 

(podendo ser de qualquer gênero, exceto infantil); 

● INFANTIL 

● RUA (podendo ser de qualquer gênero, exceto infantil). 

● PALHAÇO   

2.4  Abaixo segue a lista de documentos necessários para inscrição:  

a) Ficha de inscrição (ANEXO I); 

b) Contrato de Autorização de Direitos Autorais do Espetáculo (ANEXO II); 

c) Termo de Autorização de Uso de Imagem de todos os integrantes do 

espetáculo, incluindo técnicos e direção (ANEXO III); 

d) Em caso de menor de 18 anos: Autorização de participação e responsabilidade 

do menor com assinatura do responsável legal e responsável no festival 

reconhecida em cartório (ANEXO IV) 

e) Comprovante de vacinação contra COVID-19 de todos os integrantes do 

espetáculo, incluindo técnicos e direção; 

f) Link do drive com 3 fotos do espetáculo em boa qualidade; 

g) Link do espetáculo na íntegra, sem cortes e sem edição (youtube, drive, etc).  

 

3.0  DA SELEÇÃO  

3.1  Os espetáculos serão analisados por uma comissão avaliadora. Os principais 

critérios para análise das propostas são qualidade artística e sua viabilidade 

técnica e da adequação dos espações disponíveis no município para a realização 

do festival.  
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3.2  A decisão da comissão é soberana, não cabendo recurso ou esclarecimento 

posterior. O ato da inscrição pressupõe pela concordância dos termos oferecidos 

pela organização do festival.  

3.3  Não há mínimo de selecionados por categoria, podendo, inclusive, ser nenhum. A 

comissão fica livre para selecionar quantos espetáculos quiser desde que seja 

viável para o festival e sua estrutura.   

3.4  Os selecionados serão avisados via e-mail de inscrição, por carta de convocação, 

até dia 27 de junho de 2022.  

3.5  Os selecionados terão o prazo de 7 (sete) dias corridos para responder o e-mail 

de seleção e realizar o pagamento da taxa, a não resposta dentro do prazo será 

compreendido como desistência da vaga e um suplente será convocado.  

3.6  Aos grupos/artistas/produtoras selecionados será cobrado a taxa de R$20,00 por 

integrante.   

3.7  Todas as despesas com transporte e deslocamento para o festival é de inteira 

responsabilidade dos selecionados. Serão disponibilizados aos integrantes dos 

espetáculos selecionados alojamento e alimentação para todos os dias do festival. 

4.0  DAS APRESENTAÇÕES  

4.1 Não é função da produção do FESTEI montar e desmontar cenários. Cada grupo 

é responsável pela montagem e desmontagem de seu espetáculo. A produção auxilia 

o processo orientando como usar o palco e demais dependências do local e 

ajudando a carregar materiais.  

4.2 Caso o grupo tenha dificuldade em transportar algum item como: mesa, sofá, 

andaimes, entre outras coisas, envie solicitação até dia 15 de agosto de 2022 para o 

e-mail festival.festei@gmail.com com o assunto “SOLICITAÇÃO DE CENOGRAFIA 

(NOME DO GRUPO)”. A produção tentará conseguir o objeto solicitado, caso seja 

possível responderemos o e-mail até dia 02 de setembro de 2022. Caso a 

solicitação não seja feita dentro do prazo, a produção não se responsabiliza, 

pois estarão envolvidos em outras funções.  

4.3 Cada grupo fica responsável por trazer ao menos 1 (um) responsável técnico 

para luz e som. Caso queira saber o RIDER TÉCNICO do festival ou enviar o RIDER 

TÉCNICO do espetáculo, faça a solicitação/envio via e-mail 

festival.festei@gmail.com com o assunto “RIDER TÉCNICO FESTEI (NOME DO 

GRUPO)” ou “RIDER TÉCNICO (NOME DO ESPETÁCULO E GRUPO)”.  

4.4 Os grupos devem chegar ao local de apresentação ao menos 60 minutos antes 

do início de seu espetáculo. Os espetáculos deverão ter duração máxima de 90 

minutos e mínima de 40 minutos. Os espetáculos terão tempo máximo de 90 

minutos para montagem e 20 minutos para desmontagem do espetáculo, este tempo 

pode variar de acordo com os espaços disponíveis para apresentação. Os grupos 
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serão fiscalizados e penalizados caso estourem o tempo estipulado, podendo 

ocasionar na desclassificação do espetáculo.  

 

5.0  DO ALOJAMENTO  

5.1  O alojamento estará aberto do dia 14 de setembro de 2022, às 20 horas, até dia 

18 de setembro de 2022 às 18 horas. O alojamento será em escola estadual, 

com sala de aula individual para cada grupo e banheiros compartilhados (com 

área de banho) e espaço de refeição. O festival não se responsabiliza em fornecer 

colchão, roupa de cama, banho e produtos de higiene pessoal. Todos os grupos 

devem desocupar o alojamento no dia 18 de setembro de 2022, até 18 horas, 

não sendo possível pernoitar no alojamento do dia 18 para o dia 19 de 

setembro de 2022.  

5.2  O diretor de cada grupo fica responsável por receber da produção os crachás de 

identificação dos componentes. O uso do crachá dentro do alojamento é 

OBRIGATÓRIO.  

5.3  Será estipulado “horário de silêncio” dentro do alojamento das 23:00 às 07:00 

horas. Evitar som alto e barulho excessivo no alojamento, pois este espaço 

poderá estar sendo usado para repouso e ensaios de outros grupos.   

5.4  Não é permitido, no alojamento, o consumo de bebidas alcóolicas ou uso de 

substâncias ilícitas, o descumprimento desta regra ocasionará a 

desclassificação do grupo. Não é permitido fumar dentro das dependências 

do alojamento, mesmo em área externa, o descumprimento dessa regra 

poderá ocasionar em penalização para o grupo.  

5.5 HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: 

CAFÉ DA MANHÃ: 07:30h às 09:30h  

ALMOÇO: 12:00h às 14:00h 

JANTAR: 19:00h às 21:00h 

 

6.0 – DA PREMIAÇÃO  

6.1 – A premiação ocorrerá no dia 18 de setembro de 2022, às 14 horas. Cada grupo 

deve deixar ao menos 1 (um) representante para a premiação e recebimento de 

possíveis prêmios.  

6.2 – Premiações podem ser excluídas caso não haja indicados.   

6.3  - Os ganhadores de cada categoria ganharão um troféu com nomenclatura da 

categoria de participação e prêmio recebido.  

 

 

 

 



 

 

PRÊMIOS 

ALTERNATIVO INFANTIL RUA PALHAÇO ESPECIAIS 

MELHOR 

CENÁRIO 

MELHOR 

CENÁRIO 

MELHOR 

CENÁRIO 

MELHOR 

CENÁRIO 

MELHOR 

ESPETÁCULO 

DO FESTIVAL 

MELHOR 

FIGURINO 

MELHOR 

FIGURINO 

MELHOR 

FIGURINO 

MELHOR 

FIGURINO 

PRÊMIO 

ESPECIAL DO 

JURI 

MELHOR 

MAQUIAGEM 

MELHOR 

MAQUIAGEM 

MELHOR 

MAQUIAGEM 

MELHOR 

MAQUIAGEM 
 

MELHOR TRILHA 

SONORA E 

SONOPLASTIA 

MELHOR TRILHA 

SONORA E 

SONOPLASTIA 

MELHOR TRILHA 

SONORA E 

SONOPLASTIA 

MELHOR TRILHA 

SONORA E 

SONOPLASTIA 

 

MELHOR ATOR 

COADJUVANTE 

MELHOR ATOR 

COADJUVANTE 

MELHOR ATOR 

COADJUVANTE 

MELHOR ATOR 

COADJUVANTE 
 

MELHOR ATRIZ 

COADJUVANTE 

MELHOR ATRIZ 

COADJUVANTE 

MELHOR ATRIZ 

COADJUVANTE 

MELHOR ATRIZ 

COADJUVANTE 
 

MELHOR ATOR MELHOR ATOR MELHOR ATOR MELHOR ATOR  

MELHOR ATRIZ MELHOR ATRIZ MELHOR ATRIZ MELHOR ATRIZ  

MELHOR 

DIREÇÃO 

MELHOR 

DIREÇÃO 

MELHOR 

DIREÇÃO 

MELHOR 

DIREÇÃO 
 

MELHOR 

ESPETÁCULO 

MELHOR 

ESPETÁCULO 

MELHOR 

ESPETÁCULO 

MELHOR 

ESPETÁCULO 
 

 

7.0 – DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1 - Todas as dúvidas devem ser enviadas via e-mail festival.festei@gmail.com.  

7.2 - Caso o grupo tenha preferência por algum dia/horário de apresentação, deve 

informar no ato da inscrição, este quesito será levado em consideração na 

classificação do espetáculo.  

7.3 – Caso o espetáculo selecionado não compareça no festival sem aviso prévio, o 

grupo não poderá se inscreve no festival por uma edição.  

 

 

IBIÚNA, 02 DE MAIO DE 2022. 
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1º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE IBIÚNA - I FESTEI  

ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

Responsável:  

Endereço:  

Bairro:  

Cidade:                                                               

Estado:  

Fone (whatsapp):  

E-mail:  

 

Grupo/Companhia:  

 

Espetáculo:  

 

Categoria: 

 (  ) INFANTIL  (  ) RUA     (    ) PALHAÇO  (  ) ALTERNATIVO 1  (  ) ALTERNATIVO 2 

 

Faixa Etária: (   ) Adulto           (  ) Infantil        

 

Classificação:   

 

Duração*:  

*Atenção ao item 4.4 do edital.  

 

Membros Inscritos (Informações para crachás e alojamento) 
 

Nome CPF Função Idade 

    

    

    

    

    



 

 

 
Ficha Técnica:  
 
DIREÇÃO: 

TRILHA SONORA: 

CENÁRIO: 

FIGURINO: 

MAQUIAGEM:  

TÉCNICO DE LUZ E SOM:  

OUTROS:  

 
Elenco:  
(Esta ficha será usada na apuração pelos jurados, portanto atente para o preenchimento 
da mesma. Atores por ordem de entrada em cena).  
 

Ator/Atriz – Nome Artístico Personagem 

  

  

  

  

  

 
 
Sinopse/Release do Espetáculo (Este texto deve servir para esclarecer à banca 
julgadora, mas também para divulgação do espetáculo na mídia, seja sucinto).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
DISPONIBILIDADE (Assinale os dias que o grupo estará disponível para estar no 
festival) 
 
(  ) 15/09 (QUINTA-FEIRA)   
(  ) 16/09 (SEXTA-FEIRA) 
(  ) 17/09 (SÁBADO) 
(  ) 18/09 (DOMINGO)                

 

 

 

_________, _______ DE ___________ DE 2022.  

 

 

__________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
(Não serão aceitas assinaturas digitadas ou imagem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE IBIÚNA – 1º FESTEI  

ANEXO II 

 

CARTA/DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

TEXTOS/DRAMATURGIA E MÚSICAS JUNTO AO AUTOR OU SEUS 

REPRESENTANTES LEGAIS 

 

 

Declaro, sob as penas da Lei, que sou o responsável pela liberação do texto/das 

músicas do espetáculo ___________________, de autoria de _______________, 

assumindo todo e qualquer ônus referente ao direito autoral que por ventura possa 

ocorrer, comprometendo-me a apresentar a liberação/notificação do ECAD ou 

liberação da SBAT ou do próprio autor do(s) texto(s), quando for o caso. 

 

________________, ____________ de ____________ de 2022.  

 

 

__________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

(Não serão aceitas assinaturas digitadas ou imagem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE IBIÚNA – 1º FESTEI   

ANEXO III 

 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  

 

 

Eu, ________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº 

_______________, inscrito (a) no CPF sob nº ________________, residente à Rua 

________________, nº ______, na cidade de ____________, AUTORIZO o uso de minha 

imagem em fotos ou filme, sem finalidade comercial, para ser utilizada no trabalho 

_______________. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso 

da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas 

modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) cartazes; (III) 

divulgação em geral. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o 

uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha 

imagem ou a qualquer outro.  

 

________________, ____________ de ____________ de 2022.  

 

 

__________________________ 

ASSINATURA  
(Não serão aceitas assinaturas digitadas ou imagem) 

 

 

 

 

 

 



 

 

1º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE IBIÚNA – 1ºFESTEI  

ANEXO IV 

 

AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS 

 

Eu, ________________________, portador do RG ____________________ e CPF 

______________________________, responsável legal pelo (a) menor 

_________________________________, portador (a) do RG _________________ e 

CPF _________________________, autorizo sua participação no 1º Festival Nacional 

de Teatro de Ibiúna ( 1ºFESTEI ) e suas atividades, sob responsabilidade de 

________________________________, portador (a) do RG _________________ e 

CPF _________________________.  

Esta autorização tem validade durante todo o evento e deverá permanecer junto ao 

(s) documento (s) do (a) menor, devidamente assinada.  

 

_______________, ________ de ______________ de 2022.  

 

 

__________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
(Não serão aceitas assinaturas digitadas ou imagem) 

 

 

 

__________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DO GRUPO 
(Não serão aceitas assinaturas digitadas ou imagem) 

 

P.S: As duas assinaturas devem estar autenticadas em cartório.  


