
23º FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARAMIRANGA
CREDENCIAMENTO PARA A MOSTRA NORDESTE UNIVERSITÁRIA

1 – Objeto

1.1. A Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA), objetivando 

abranger  e  promover  a  diversidade  da  produção  teatral  do  Nordeste  e 

valorizar a produção artística do meio universitário, por meio da programação 

artística do 23º FESTIVAL NORDESTINO DE TEATRO DE GUARAMIRANGA, torna 

pública a abertura das inscrições para a Mostra Nordeste Universitária.

1.2. O Festival  será realizado no município de Guaramiranga – Ceará,  no 

período de 03 a 10 de Setembro de 2016.

2 – Condições Gerais para Inscrições

2.1. Somente  poderão se  inscrever  para  participar  da Mostra Nordeste 

Universitária do 23º FNT GUARAMIRANGA apresentações teatrais frutos de 

trabalhos acadêmicos (Projeto de Extensão, Pesquisa ou Disciplina), em nível 

de graduação, assim reconhecidas pela Direção da Instituição de Ensino e/ou 

Coordenação de Curso a qual pertencem, de escolas de nível superior em 

Artes  Cênicas  ou  Teatro  devidamente  credenciadas  pelo  MEC,  nas 

modalidades: Cena Curta Universitária e Espetáculo Universitário;

2.2.  Cada  grupo/estudante  poderá  se  inscrever,  no  máximo,  com 01 

trabalho artístico;

2.3.  As  apresentações  teatrais  inscritas  deverão  possuir  20 minutos  de 

duração para modalidade Cena Curta Universitária e 20 a 60 minutos de 

duração para modalidade Espetáculo Universitário;

2.4. Os  espetáculos/cena  curta  poderão  ser  inéditos,  publicados  ou  já 

apresentados em outros festivais;

2.5. As inscrições poderão ser realizadas de 18 de maio a 30 de junho de 

2016, por meio do envio de ficha de inscrição e demais materiais solicitados 

no item 2.8 deste regulamento para o email fnt@agua.art.br;
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2.6. A divulgação das apresentações selecionadas ocorrerá a partir de 15 de 

julho de 2016;

2.7.  Serão  desclassificados,  e  convocados  os  próximos  pela  ordem  de 

classificação, os estudantes/grupos que não confirmarem suas participações 

em até 07 dias úteis após divulgação do resultado dos selecionados para a 

Mostra Nordeste Universitária.

2.8. Para apresentar propostas, os interessados deverão preencher e enviar 

FICHA DE INSCRIÇÃO acompanhada do material abaixo descrito:

a) Documentos e links a serem enviados :

¬ Texto/roteiro do espetáculo/cena curta na íntegra;

¬ Relação de atores e suas respectivas personagens;

¬ Relação de técnicos e respectivas funções no espetáculo/cena curta;

¬ Croqui de cenário;

¬  Mapa  de  luz/plano  de  iluminação  (com  indicação  de  carga  máxima 

utilizada);

¬ Lista de material necessário para montagem no local da exibição; 

¬ Programa/portfólio do espetáculo/cena curta;

¬ Currículo do diretor/docente responsável pela apresentação;

¬ Link do vídeo do espetáculo/cena curta na íntegra (em caso de ainda não 

ter estreado, enviar gravação de um ensaio geral),  publicado no Vimeo ou 

Youtube, que deverá ser mantido online até o final da edição do Festival;

¬ 03 fotos do espetáculo/cena curta em alta resolução, com no mínimo 300 

dpi, para serem utilizadas em divulgação, no caso de participação na Mostra 

Nordeste Universitária do 23º FNT GUARAMIRANGA.

¬ Ficha de inscrição (ANEXO 1);

¬ Autorização de montagem/encenação pelo autor, seu representante legal 

ou  instituição  intermediária  que  o  represente  para  esse  fim  (Ex.:  SBAT, 

ABRAMUS);

¬  Declaração/Atestado  de  matrícula  de  cada  componente  do  grupo,  se 

estudante da Instituição de Ensino Superior.  Para casos em que isso não 
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se aplique, enviar declaração com justificativa para participação de 

cada um dos membros em questão;

¬ Declaração da Direção da Instituição de Ensino e/ou Coordenação do Curso 

atestando  vínculo  do  grupo/estudante  selecionado  com  a  Instituição, 

conforme item 2.1 (ANEXO 2);

a.a) O não envio dos itens exigidos implicará na imediata desclassificação do 

proponente.

2.9. Caso selecionado, nenhum estudante/grupo poderá alterar qualquer um 

dos itens constantes no ANEXO 1 sem que isso seja justificado previamente 

e autorizado pela Organização do Festival, a qual é soberana em concordar 

ou não com as mudanças propostas;

2.10. O material enviado online poderá ou não ser solicitado em meio físico, 

caso o trabalho seja selecionado;

2.11. Os  selecionados  ficarão  comprometidos  com  a  participação  em 

debates sobre as apresentações realizadas, de acordo com o predeterminado 

pela Comissão Organizadora;

3 – Seleção

3.1. Ficam a cargo da Curadoria  da Mostra Nordeste Universitária os 

critérios  de  seleção  das  apresentações  que  farão  parte  do  23º  FNT 

GUARAMIRANGA;

3.2. A  Curadoria  será  composta  preferencialmente  por  professor(es) 

universitário(s)  da  área  de  Artes  Cênicas/Teatro,  convidado(s)  pela 

Organização do Festival.

4 – Infraestrutura e Logística

4.1.  caberá  à  Organização  do  Festival  Nordestino  de  Teatro  de 

Guaramiranga:

a) Alimentação  dos  participantes durante  o  período  da  participação  no 

Festival, conforme programado pela Comissão Organizadora;
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b)  Transporte  de  cenário (trechos  Fortaleza-Guaramiranga  e 

Guaramiranga-Fortaleza), conforme cronograma acordado entre as partes;

c) Ajuda de custo no valor de até R$ 50,00 (cinqüenta reais) por pessoa/dia, 

para despesas com estadia no período da participação no Festival, conforme 

programado pela Comissão Organizadora;

d) Definição dos locais, dias e horários das apresentações, ensaios, chegada 

e saída dos grupos selecionados, dentro do período do evento;

e) Caberão ao selecionados,  ou à  Instituição de Ensino que  representam, 

despesas não mencionadas nos itens anteriores.

6 – Disposições Finais

6.1. Todos os participantes do Festival receberão certificado de participação;

6.2.  Não haverá pagamento de cachê, no caso de participação na Mostra 

Nordeste Universitária do 23º FNT GUARAMIRANGA;

6.3.  A inscrição no 23º FNT GUARAMIRANGA implica na plena concordância 

com os termos deste regulamento;

6.4.  Os participantes  selecionados,  e  respectivas  instituições  de ensino  a 

quem estão representando, são integralmente responsáveis pela veracidade 

de todo o conteúdo declarado;

6.5. O 23º Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, não se obriga a 

realizar a Mostra Nordeste Universitária,  ficando esta realização sujeita às 

condições financeiras e de infraestrutura do Festival.

6.6. Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela Coordenação 

do 23º FNT GUARAMIRANGA.

Guaramiranga, Ceará, 18 de Maio de 2016.
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