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CREDENCIAMENTO DE GRUPOS E ESPETÁCULOS PARA MOSTRA NORDESTE 

 

A Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA) torna pública a 

abertura das inscrições para a Mostra Nordeste do 23º Festival Nordestino de Teatro 

de Guaramiranga, com o objetivo de ampliar a abrangência regional e valorizar a 

diversidade da produção teatral Nordestina. 

Com foco em seus objetivos anuais, o Festival elege um tema inspirador que 

parte de uma inquietação geralmente nascida nos debates que realiza e que aponta 

seus novos rumos. Para esta edição, o tema inspirador “o teatro e a escola” propõe 

uma reflexão sobre teatro e educação, sobre o ensino do teatro e sobre o papel de 

grupos e companhias na formação teatral.  

 

1. INSCRIÇÕES, SELEÇÃO E RESPONSABILIDADES DO FNT GUARAMIRANGA 

1.1. Grupos e companhias de todos os estados do Nordeste poderão enviar 

propostas de espetáculos para a MOSTRA NORDESTE, no período de 17 de março 

a 11 de maio de 2016. 

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

03 a 10 de setembro de 2016. 

1.3. O FNT Guaramiranga selecionará um mínimo de 07 (sete) espetáculos para 

compor a programação da Mostra Nordeste. 

1.4. Os espetáculos serão escolhidos por uma Comissão de Seleção, formada por 03 

convidados (as) e pela Coordenação Geral do Festival. 

A Seleção seguirá, para fins de qualificação da Mostra, o conceito presente no tema 

anual do FNT que, em 2016, será “o teatro e a escola”, propondo uma reflexão sobre 

teatro e educação, sobre o ensino do teatro e sobre o papel de grupos e companhias 

na formação teatral.  

1.5. O Festival garantirá transporte, hospedagem e alimentação para os grupos 

selecionados nos seguintes termos: Transporte Fortaleza-Guaramiranga-Fortaleza; 
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hospedagem e alimentação para todos os participantes pelo período de 3 (três) 

dias (1 dia antes da apresentação, o dia da apresentação e o dia após a 

apresentação) e para os 2 (dois) representantes do grupo de 03 a 10 de Setembro 

de 2016. 

1.6. Em virtude do sistema de financiamento público do Festival, o pagamento de 

cachês poderá ser efetuado logo após a apresentação, havendo disponibilidade de 

recursos, ou até 90 (noventa) dias a partir da data da apresentação. 

 

2. COMO APRESENTAR PROPOSTAS DE ESPETÁCULOS  

Para apresentar propostas, os interessados deverão preencher/enviar FICHA DE 

INSCRIÇÃO  (Anexo I) acompanhada do material abaixo descrito: 

2.1.  Documentos digitalizados a serem enviados, pelos Correios, em 03 cópias em 

CD’s ou DVD’s (sinalizadas legivelmente): 

I.  Texto do espetáculo, na íntegra; 

II.  Relação de atores e respectivos personagens; 

III. Relação de técnicos e respectivas funções no espetáculo; 

IV. Croqui de cenário; 

V. Mapa de luz/plano de iluminação (com indicação de carga máxima utilizada). 

VI. Lista de material necessário para montagem no local da exibição; 

VII. Breve descrição do espaço ideal para realização do espetáculo (necessidades do 

espaço); 

VIII. Portfólio do espetáculo com sinopse, um mínimo de 3 (três) matérias em jornais 

ou revistas, endereço de site, 1 (um) cartaz, folder do espetáculo etc; 

IX. DVD do espetáculo na íntegra; 

X. 5 (cinco) fotos do espetáculo em alta resolução com no mínimo 300 dpi (que 

possam ser utilizadas para divulgação, no caso de participação na Mostra 

Nordeste/FNT); 

XI. Currículo do diretor; 

XII. Currículo do grupo. 
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2.1.1. O não envio das 3 (três) cópias com todo o material exigido implicará a 

imediata desclassificação do proponente. 

2.1.2. Cd´s ou DVD´s com conteúdos corrompidos e/ou inexistentes acarretarão na 

imediata desclassificação da proposta. 

2.2.  Documentos a serem enviados somente em formato impresso (1 cópia). 

I. Ficha de inscrição (Anexo I); 

II. Proposta de cachê para 01 apresentação (Anexo II); 

III. Necessidades para viagem do espetáculo (atores, pesagem e cubagem de cenário, 

figurino etc.) e disponibilidade de agenda para participação no FNT, entre 03 e 09 de 

setembro de 2016. 

IV. Autorização da SBAT ou autorização de montagem pelo autor (quando se aplicar); 

 

3. COMO ENVIAR AS PROPOSTAS  

3.1. As propostas deverão ser enviadas em um único envelope contendo os 04 

envelopes, sendo: 03 (três) envelopes com as cópias do material exigido no item 2.1 e 

01 (um) envelope com o material do item 2.2. 

 

Os envelopes deverão ser lacrados e devidamente identificados da seguinte forma: 

No campo destinatário: 

Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga – 23º FNT / Mostra Nordeste. 

Endereço: Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga – AGUA / Rua Joaquim 

Alves Nogueira, S/N – Centro – Guaramiranga-CE.  CEP:62.766-000   

No campo remetente: 

Nome do Grupo : 

Nome do Espetáculo : 

Endereço (completo): 

Estado (colocar em destaque): 
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3.2. O comprovante de recebimento na sede da AGUA, ou carimbo dos Correios 

valerão como provas do cumprimento da data limite estabelecidas para apresentação 

de propostas. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS  

4.1. Não serão consideradas inscrições enviadas por e-mail. 

4.2. O não fornecimento de todas as informações solicitadas neste regulamento 

implicará na desabilitação imediata da inscrição. 

4.3. A qualquer tempo, durante o período de seleção, a Coordenação do Festival 

poderá solicitar informações complementares que possam auxiliar nos trabalhos da 

Comissão de Seleção. 

4.4. Encargos trabalhistas derivados da participação do Grupo no Festival, são de 

inteira responsabilidade do proponente. 

4.5. A inscrição no 23º FNT Guaramiranga implica na plena concordância com os 

termos deste regulamento. 

4.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral do 23º FNT 

Guaramiranga. 

 

Guaramiranga, Ceará, 10 de março de 2016. 

 

 

 

 


