
 

 

EDITAL  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE, CNPJ 83.009.860/0001-13 com apoio do 

FUNCULTURAL do Governo de Santa Catarina, através do Departamento de Cultura, torna 

pública a abertura de inscrições para o  I Festival Nacional de Teatro de Xanxerê, nos termos 

do presente edital: 

1. DA REALIZAÇÃO  

1.1. O I Festival Nacional de Teatro de Xanxerê, que será realizado no período de 26 de 

novembro de 2018 a 02 de dezembro de 2018 em Xanxerê-SC. 

1.2. Com caráter não competitivo, o Festival compreenderá apresentações de Teatro, Teatro 

de animação e/ou circo. As apresentações dos espetáculos poderão ocorrer em auditórios,  

escolas, universidade,  praças, programas sociais e hospital.  

 2. DA INSCRIÇÃO 

 2.1. Poderão inscrever-se grupos de todo território nacional, que encenem espetáculos nas 

seguintes linguagens: teatro, circo-teatro, palhaçaria e teatro de animação, cabendo à 

curadoria do festival a seleção dos participantes.  

2.2. Poderão se inscrever pessoas jurídicas (grupos, companhias, produtoras teatrais e 

microempreendedores) de todo o território nacional que contemplem a área/atividade 

cultural em seu Estatuto, Contrato Social ou Cartão CNPJ.  

2.3. Serão aceitas inscrições de mais de uma proposta por grupo/artista , mas apenas uma 
poderá ser contemplada por proponente. Será aceito um e-mail para cada 
proposta/espetáculo.  
 
2.4. As inscrições estão abertas de 27 de setembro  até dia 14 de outubro de 2018.  

2.5 As inscrições deverão ser feitas via internet, a documentação prevista no item 2.6 deverá 

ser remetida para o e-mail  fext@xanxere.sc.gov.br  identificando no assunto: I FESTIVAL DE 

TEATRO DE XANXERÊ +NOME DO GRUPO + NOME DO ESPETACULO. 

2.6. No e-mail enviado deverão conter obrigatoriamente os seguintes anexos: 

a) Ficha de inscrição preenchida em PDF (ANEXO I). 

b) Link do vídeo do espetáculo na íntegra (caso o vídeo tenho senha de acesso, favor informar) 

e 2 fotografias digitais (anexadas ou link) para divulgação, em alta resolução – 300dpi, com 

crédito do(a) fotografo(a).  
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c) Comprovante de residência no nome do responsável pelo grupo, para fim de cálculo de 

prêmio. 

d) Autorização de uso de Imagem (ANEXO II) 

 2.7. Serão indeferidas as inscrições que não derem acesso corretamente aos links vídeo e de 

imagem, assim como aquelas que estiverem fora do prazo estabelecido para envio: até 23:59 

do dia 14 de outubro de 2018.  

3. DA PARTICIPAÇÃO  

3.1.Os espetáculos selecionados deverão realizar 02 (duas) apresentações na mesma data, em 

locais distintos,  pré estabelecidos pela comissão organizadora. 

3.2. Os grupos selecionados receberão o PRÊMIO de participação 

a)  R$1.500,00 (locais ou residentes até 100 km de Xanxerê);  

b) R$ 2.500,00 (entre 101 e 300km ) ; 

c) R$ 4.000,00 (+ de 300km);  

obs: esses valores abrangem a realização de duas  apresentações na mesma data. O 

pagamento será feito mediante emissão de nota fiscal, no prazo de até  30  dias. 

3.3. Os custos com transporte, alimentação, hospedagem ou quaisquer outros gastos de 

artistas e espetáculos, não serão custeados pelo festival. 

3.4. Caberá ao grupo selecionado providenciar o material cênico e técnico/operador 

necessário ao seu espetáculo, com exceção da estrutura técnica de base de iluminação (luz 

geral nos auditórios) e sonorização oferecida pelo Festival. Será disponibilizado o tempo de 

duas horas para a montagem do espetáculo. Os espetáculos precisam ser adaptáveis aos 

espaços cênicos propostos. 

 3.5. Os proponentes selecionados serão responsáveis pela liberação e eventuais pagamento 

referentes aos órgãos competentes: ECAD, SBAT, Liberação de Vara da Infância, dentre outros. 

3.6. Os proponentes contemplados autorizarão o uso do material gravado ou fotografado para 

veiculação em rádio, televisão, internet, divulgação e outras mídias, sem nenhum ônus para o 

Departamento de Cultura ou para a produção do festival. (ANEXO II) 

3.7. Os proponentes selecionados assinarão contrato comprometendo-se a participar da 

programação artística do Festival de Teatro de Xanxerê-SC, mediante apresentação do 

espetáculo inscrito nos horários, datas e espaços previamente combinados.  

4. DA SELEÇÃO  

4.1. A Seleção será feita pelo grupo de Curadoria  formado por Fernando Perri  (Ator, artista 

circense, produtor cultural e coordenador da Cia de La Curva, idealizador e produtor da RIA – 



 
Mostra de Palhaçaria de Chapecó-SC),  Manon Alves (Atriz, narradora de histórias, produtora 

cultural e coordenadora da Cia de la Curva, idealizadora e produtora da RIA – Mostra de 

Palhaçaria de Chapecó-SC ) e representante do departamento de cultura de Xanxerê-SC. 

 4.2. Serão selecionadas propostas de espetáculos de grupos e artistas que possam integrar 

uma programação diversificada voltada para as diferentes faixas etárias  e que se adequem a 

espaços alternativos, sendo: 

A) 02 Espetáculos (+ de 300 km); 

b) 04 espetáculos ( entre 101 e 300km) ; 

c) 04 espetáculos regionais e municipais (até 100 km); 

 4.3. Diretrizes: O objetivo é a formação de plateia através da oferta gratuita de uma 

programação artística diversificada com qualidade para a comunidade. Além dos seguintes 

critérios: Qualidade artística, apresentações adequadas para os espaços de abrangência do 

Festival e  variedade estética . 

4.4. A divulgação dos espetáculos selecionados será realizada até dia 24 de outubro de 2018, 

por meio de mensagem enviada ao e-mail cadastrado no ato da inscrição e através de 

divulgação no site da prefeitura de Xanxerê (www.xanxere.sc.gov.br). 

4.5 A decisão da curadoria é soberana, não cabendo recursos. 

4.6 A curadoria definirá espetáculos suplentes prevendo casos como: desistência, 
desclassificação ou qualquer outro impedimento dos selecionados, para suprir a demanda de 
contratação prevista no Edital. 
 
4.7  Os grupos selecionados deverão confirmar sua participação, respondendo ao e-mail de 

seleção, até dia 29 de outubro de 2018. Na ausência da confirmação será chamado o 

grupo/artista suplente. 

 5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

5.1. A simples inscrição no Festival de Teatro de Xanxerê presume a aceitação e concordância 

com todos os termos do presente regulamento e das decisões da Comissão Organizadora do 

Festival. 

 

 6. INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 

6.1 . Anexo I- Modelo de Formulário de Inscrição. 

6.2. Anexo II – Autorização de Uso de Imagem 

 


