
REGULAMENTO MOSTRA ESTUDANTIL
(15º Niterói em Cena – Festival Internacional de Teatro de
Niterói).

Com o objetivo de estimular a prática teatral como produto artístico,
processo de socialização e exercício de cidadania, e despertar o
interesse pela artes cênicas nos estudantes do ensino fundamental,
médio e cursos livres de teatro do Estado do Rio de janeiro, a F2
Produções Artísticas realizará a Mostra Estudantil, parte integrante da
programação do 15º Niterói em Cena – Festival de Teatro.

1. Definição

1.1 – A Mostra Estudantil consiste na realização de um evento cultural,
com duração de até 3 (três) dias, voltado para alunos de escolas
públicas ou privadas do Estado do Rio de Janeiro, matriculados no
ensino fundamental (primeiro e segundo segmento) ou médio, além de
estudantes de cursos livres de Teatro;
(OBS: estudantes de cursos profissionalizantes ou universidades de
Teatro devem se inscrever na Mostra Universitária)

1.2 – A Mostra será composta por cenas curtas, concebidas para o
palco, que se apresentarão no Teatro Popular Oscar Niemeyer, na
cidade de Niterói;

1.3 – As apresentações ocorrerão nos dias 20, 21 e 22 de setembro, em
dois períodos (manhã e tarde). Cada escola sinalizará o seu turno de
interesse, informando-o no Formulário de Inscrição. Contudo, a data e



horário da apresentação serão acordados posteriormente com o
professor representante de cada instituição escolar;

1.4 – O número de escolas do Estado do Rio de Janeiro que comporão
a programação da Mostra Estudantil do 15° Niterói em Cena ficará à
critério da coordenação do festival, segundo as necessidades de
produção. Não há, portanto, a definição prévia de um quantitativo
mínimo ou máximo.

2. Requisitos

2.1 - Podem inscrever-se escolas públicas, escolas privadas e cursos
livres de qualquer localidade do Estado do Rio de Janeiro, através da
inscrição de obras teatrais que contem com a participação de alunos do
ensino fundamental (primeiro e segundo segmento), ensino médio e
estudantes de cursos livres;

2.2 – Cada escola ou instituição candidata deve indicar o nome de um
professor representante, que será a pessoa que mediará a comunicação
entre a sua escola/instituição e a equipe de produção do Niterói em
Cena;

2.3 – A cena curta inscrita deverá ter duração máxima de 10 (dez)
minutos. Não há a tempo mínimo determinado;

2.4 – O professor responsável pela escola ou instituição, caso a mesma
seja selecionada para participar do evento, deverá apresentar uma
Declaração de Ciência de Responsável (para cada aluno participante
menor de 18 anos) e um Termo de Cessão de Imagem (para todos os
alunos participantes da cena inscrita). Os modelos dos respectivos
documentos serão disponibilizados posteriormente para as
escolas/instituições selecionadas para a Mostra Estudantil;

2.5 – Artistas de Teatro, já profissionais, só poderão participar dessa
Mostra como técnicos ou encenadores/professores.



3. Inscrições

3.1 - As inscrições encerram-se no dia 29 de agosto, às 23h59, e devem
ser realizadas exclusivamente por meio do formulário eletrônico
disponível no site www.niteroiemcena.com.br;

3.2. Não serão aceitas inscrições enviadas por quaisquer outros meios;

3.3 – A inscrição na Mostra Estudantil é GRATUITA;

3.4 – Para efetivar a inscrição, o professor representante da
escola/instituição do Estado do Rio de Janeiro deverá preencher todos
os campos do Formulário de Inscrição e clicar no botão ENVIAR;

3.5 – Cada escola/instituição do Estado do Rio de Janeiro poderá
inscrever quantas cenas curtas desejar, o que poderá resultar na
seleção de mais de uma cena por escola/instituição. No entanto, cada
inscrição deve ser feita separadamente, através de Formulários
distintos;

3.6 - A curadoria será composta por profissionais das artes cênicas que
irão selecionar, a partir da análise dos Formulários de Inscrição. As
escolas/instituições que participarão da Mostra Estudantil. A curadoria
não terá que justificar publicamente as suas escolhas;

3.7 - O formulário deverá ser preenchido pelo professor responsável
pela escola/instituição dentro do período informado no item 3.1, sendo
desconsiderados formulários eletrônicos recebidos fora do prazo.

4. Seleção

4.1 – As escolas/instituições do Estado do Rio de Janeiro selecionadas
serão notificadas através de contato telefônico com o professor
responsável indicado no Formulário de Inscrição;



4.2 – O professor responsável pela escola/instituição selecionada
deverá enviar 2 (duas) fotos de divulgação que representem a cena
curta inscrita (uma horizontal e outra vertical), com 300 dpi de resolução
para o email niteroiemcena@gmail.com, até as 20h do dia 05 de
setembro;

4.3 – O professor responsável pela escola/instituição selecionada
deverá enviar para o email niteroiemcena@gmail.com, até as 20h do dia
05 de setembro, um vídeo na posição vertical (formato Reels -
1080x1920), fazendo uma chamada criativa, juntamente com seus
alunos, sobre a participação no festival e convidando a audiência para a
apresentação. Esse vídeo será parte integrante das ações de
divulgação do evento.

5. Logística de participação

5.1 – As apresentações da Mostra Estudantil ocorrerão nos dias 20, 21
e 22 de setembro, em agrupamentos separados pelo turno da manhã e
da tarde. A construção do cronograma de apresentações e a
determinação do turno de participação de cada escola/instituição, será
definido posteriormente, em acordo com o professor representante;

5.2 – Cada escola/instituição do Estado do Rio de Janeiro deverá
chegar ao Teatro Popular Oscar Niemeyer com, pelo menos, 60
(sessenta) minutos de antecedência em relação ao horário definido para
o início das apresentações do turno;

5.3 – Caso a concepção da cena curta envolva a caracterização dos
alunos, incluindo figurinos e visagismo específicos, sugerimos que os
profissionais responsáveis pelas crianças e jovens participantes,
providenciem essa preparação previamente, ainda na escola/instituição,
pois o Teatro Popular Oscar Niemeyer não possui espaço com
amplitude suficiente em seu interior para acomodar todos;

5.4 – Não haverá ensaio técnico antes das apresentações. As cenas
curtas elaboradas pelas escolas/instituições deverão se adaptar ao



equipamento de som, luz e maquinaria disponibilizados pelo festival e o
Teatro Popular Oscar Niemeyer;

5.5 – A produção do evento disponibilizará um operador de som. No
entanto, cada escola/instituição selecionada que utilize elementos
sonoros em sua cena, deverá providenciar um representante para
indicar a operação da trilha de sua cena. Esse representante deverá
estar presente na cabine técnica durante a apresentação.

6. Apresentações

6.1 – As apresentações das cenas curtas da Mostra Estudantil
ocorrerão nos dias 20, 21 e 22 de setembro, no palco do Teatro Popular
Oscar Niemeyer;

6.2 – Haverá somente uma apresentação da cena curta;

6.3 - Cada escola/instituição do Estado do Rio de Janeiro, participante
da Mostra Estudantil, terá até 10 (dez) minutos para concluir a sua
apresentação. Não há tempo mínimo determinado;

6.4 – Caso a cena curta participante possua trilha sonora, o professor
responsável pela escola/instituição deverá se responsabilizar por testar,
junto ao operador de som do festival, nos trinta minutos que antecedem
o início das apresentações do turno, a mídia e o dispositivo que contém
a música da cena.

7. Premiação

7.1 – Haverá um Júri Técnico que apreciará todas as cenas curtas
apresentadas pelos estudantes participantes da Mostra Estudantil e
premiará escolas/instituições e destaques individuais/coletivos;



7.2 – Não haverá premiação em dinheiro. Os prêmios serão na forma de
troféus para as escolas vencedoras e medalhas para os destaques
individuais/coletivos apontados pelo Júri Técnico;

7.3 – A premiação das escolas e destaques da Mostra Estudantil
contemplará categorias diversas, a serem reveladas somente durante o
evento.

8. Considerações gerais

8.1 - Despesas com transporte (pessoal e equipamentos) e alimentação
serão de responsabilidade de cada escola/instituição;

8.2 – Todo o material cênico (figurino, cenário, projetores, notebooks,
extensões elétricas, adereços, etc.) e pertences pessoais são de inteira
responsabilidade das escolas/instituições;

8.3 – Está vetada a utilização de qualquer elemento que possa vir a
sujar ou molhar o palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer, assim como
a utilização de fogo ou de qualquer outro elemento cenográfico que
possa danificá-lo ou arranhá-lo;

8.4 – A escola/instituição do Estado do Rio de Janeiro participante da
Mostra Estudantil cede os direitos de exibição, som e imagem referentes
à participação da cena curta no festival, para uso da produção do
evento, por tempo indeterminado, para ações de publicidade do
Festival;

8.5 – As escolas/instituições do Estado do Rio de Janeiro participantes
da Mostra Estudantil poderão fotografar ou filmar a apresentação de sua
cena, se desejarem;

8.6 - A inscrição da escola/instituição do Estado do Rio de Janeiro na
Mostra Estudantil pressupõe a aceitação e concordância com todos os
termos do presente regulamento;



8.7 - O presente regulamento ficará à disposição dos interessados no
site www.niteroiemcena.com.br;

8.8 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela equipe
de produção do evento.

CRONOGRAMA

11 de agosto - Lançamento do regulamento
29 de agosto - Encerramento das inscrições
20 de setembro a 06 de outubro – Realização do 15º Niterói em Cena
(* Mostra Estudantil de 20 a 22 de setembro de 2022)

DÚVIDAS:
niteroiemcena@gmail.com


