
REGULAMENTO MOSTRA UNIVERSITÁRIA
(15º Niterói em Cena)

A F2 Produções Artísticas realizará no período de 20 de setembro a 06
de outubro de 2022 o 15º Niterói em Cena – Festival de Teatro. Uma
das ações presentes nessa edição será a Mostra Universitária.

1. Definição

1.1 – Cenas curtas, inéditas no Niterói em Cena, que se apresentarão
na Sala Nelson Pereira dos Santos, situada na Avenida Visconde do Rio
Branco, 880 - São Domingos, Niterói-RJ. Essas cenas devem ser
concebidas para o palco e voltadas para público de qualquer idade;

1.2 – Para esta mostra, serão selecionadas 15 (quinze) cenas curtas. As
apresentações ocorrerão nos dias 04, 05 e 06 de outubro, a noite. Cinco
cenas curtas por dia.

2. Requisitos

2.1 - Podem inscrever-se estudantes de Universidades de Teatro,
Escolas Profissionalizantes de Teatro ou artistas egressos desses
espaços, ou seja, pessoas que tenham concluído o processo de
formação em Universidades e Escolas Profissionalizantes de Teatro;

2.2 – Para participar dessa Mostra o grupo deve declarar, em item
específico do Formulário de Inscrição, que pelo menos 50% de sua ficha
técnica (leia-se: diretores e elenco) cumpre o requisito do item 2.1,



estando ciente que a qualquer tempo a produção do festival poderá
solicitar documentos que comprovem esta declaração, sob pena de
eliminação da candidatura ou participação do grupo que não conseguir
apresentar tal documentação;

2.3 – O candidato, no ato da inscrição, deverá informar o nome da
instituição (universidade ou escola profissionalizante) que está
representando, seja por possuir matrícula ativa ou por ter concluído sua
formação na mesma;

2.4 – Não poderão participar estudantes de cursos livres de Teatro;

2.5 - Grupos que contenham em sua ficha técnica a participação direta
de integrantes da equipe do festival não estarão aptos à classificação;

2.6 – A cena curta inscrita deverá ter duração mínima de 10 (dez)
minutos e máxima de 20 (vinte) minutos;

2.7 – A produção que contar com menores de 18 anos em seu elenco,
deverá providenciar a autorização do responsável legal e do Juizado de
Menores para a participação do(s) menor(es) de idade na apresentação
contratada.

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 Universitária é GRATUITA;

3.4 - É indispensável enviar um vídeo da cena curta inscrita, que pode
estar finalizada ou em processo de construção. Este vídeo deve ser
hospedado no Youtube ou Vimeo e apenas o link de acesso deve ser



incluído no Formulário de Inscrição. É de responsabilidade do grupo
garantir que o link enviado esteja acessível para visualização até a
divulgação do Resultado Final (ver item 4.1), sob pena de ser
desclassificado;

3.5 – Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher os campos
do formulário, anexar o link do vídeo de sua cena curta, declarar que
cumpre o requisito de ter, no mínimo, 50% da ficha técnica composta
por artistas que cumpram o requisito do item 2.1 e clicar no botão
ENVIAR;

3.6 - Os grupos poderão inscrever mais de um trabalho, o que poderá
acarretar na seleção de mais de uma obra teatral por grupo. Cada
inscrição deve ser feita separadamente;

3.7 - A curadoria será composta por profissionais das artes cênicas que
irão selecionar, a partir dos vídeos apresentados, aqueles que
participarão da Mostra Universitária. A curadoria não terá que justificar
publicamente as suas escolhas;

3.8 - O formulário deverá ser enviado pelo candidato dentro do período
informado no item 3.1, sendo desconsiderados formulários eletrônicos
recebidos fora do prazo.

4. Seleção

4.1 - O Resultado Final, com a listagem das 15 (quinze) cenas curtas
selecionadas, será divulgado no dia 31 de agosto, às 20h, no site
www.niteroiemcena.com.br, e incluirá 6 (seis) cenas curtas suplentes;

4.2 - Os grupos selecionados deverão enviar para o email
niteroiemcena@gmail.com, até as 20h do dia 05 de setembro, 2 (duas)
fotos de divulgação (uma horizontal e outra vertical), com 300 dpi de
resolução.



4.3 – Os grupos selecionados deverão 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 sobre a participação no festival e convidando a audiência para a
apresentação. Esse vídeo será parte integrante das ações de
divulgação do evento.

5. Ensaio Técnico

5.1 - O palco da Sala Nelson Pereira dos Santos estará à disposição
dos grupos selecionados para a Mostra Universitária no dia da
apresentação de cada grupo, na parte da tarde (dia e horário de cada
apresentação serão informados junto ao Resultado Final);

5.2 - Cada grupo terá 30 (trinta) minutos para reconhecimento do palco
e definições possíveis de marcações de luz e cenário, além de roteiro
de som;

5.3 - As produções deverão se adaptar ao equipamento de som, luz e
maquinaria disponibilizados pelo festival e a Sala Nelson Pereira dos
Santos;

5.4 - Os horários e ordem dos ensaios técnicos serão definidos
previamente pela produção com caráter intransferível, e divulgados
junto à publicação do Resultado Final;

5.5 – A produção do evento disponibilizará um coordenador de palco
que acompanhará o grupo durante o ensaio técnico;

5.6 – A produção do evento não disponibilizará técnico de som. Logo, se
a cena curta selecionada possuir demandas muitos específicas acerca
de sonorização, tais como equalização de microfones e/ou instrumentos
musicais/eletrônicos, o grupo deverá se responsabilizar por providenciar
um profissional qualificado para executar o serviço.



6. Apresentações

6.1 – As apresentações das cenas curtas da Mostra Universitária
ocorrerão nos dias 04, 05 e 06 de outubro, no palco da Sala Nelson
Pereira dos Santos;

6.2 – Haverá somente uma apresentação da cena curta;

6.3 - Cada grupo selecionado terá entre 10 e 20 minutos para a
apresentação. O grupo que desrespeitar este limite, para mais ou para
menos, não poderá concorrer ao prêmio do Júri Popular, descrito no
item 7.1;

6.4 – É imprescindível a presença de um representante do grupo na
cabine de som e luz durante a apresentação, a fim de orientar os
operadores do festival.

7. Prêmio Júri Popular

7.1 – Nos dias da Mostra Cenas Curtas (04, 05 e 06 de outubro), será
distribuída uma cédula para cada espectador, que poderá votar em suas
duas cenas preferidas daquela noite. Ao final dos três dias,
contabilizaremos os votos e, através de cálculo percentual,
premiaremos a cena que obtiver o maior número de votos,
acrescentando R$1.000,00 (mil reais) ao cachê de contratação, ou seja,
o grupo vencedor receberá, no total, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) pela apresentação da sua cena no 15° Niterói em Cena;

7.2 – A cena vencedora do Prêmio Júri Popular será anunciada no dia
06 de outubro, após a última apresentação da Mostra Universitária.

8. Debate

8.1 - Serão promovidos debates sobre cada cena apresentada;



8.2 – O horário e local dos debates serão informados posteriormente,
aos grupos selecionados;

8.3 - A presença no debate de, pelo menos, um representante da equipe
principal do grupo é OBRIGATÓRIA, sob pena de redução do cachê
contratado em 50%, pois entendemos que a promoção da discussão
crítica e construtiva sobre o trabalho artístico, além do intercâmbio entre
grupos, são as principais missões do Niterói em Cena.

9. Cachê artístico

9.1 – Cada cena curta selecionada para a Mostra Universitária receberá
um cachê de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela apresentação
realizada na Sala Nelson Pereira dos Santos;

9.2 – A única exceção no valor do cachê pago será para o grupo que
tiver a cena vencedora no Prêmio Júri Popular, que receberá, ao total,
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme descrito no item 7.1
desse regulamento;

9.3 - Todos os cachês serão pagos mediante a apresentação de nota
fiscal, num prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar do término
do evento, em 06 de outubro de 2022.

10. Considerações gerais

10.1 - Todos os inscritos devem estar cientes que, caso a cena seja
selecionada, haverá um encontro presencial com os grupos/artistas
integrantes dessa Mostra, com a finalidade de fornecer direcionamentos
sobre a dinâmica do evento e dirimir possíveis dúvidas. A presença de,
pelo menos, um participante por grupo será OBRIGATÓRIA. O dia, local
e horário desse encontro serão informados posteriormente aos grupos
selecionados;



10.2 - Ressaltamos que a Sala Nelson Pereira dos Santos é um espaço
multiuso não teatral e, por isso, não possui coxias. Os camarins dão
acesso a um corredor que desemboca no palco;

10.3 - Despesas com transporte (pessoal e equipamentos) e
alimentação serão de responsabilidade de cada grupo;

10.4 – Todo o material cênico (figurino, cenário, projetores, notebooks,
extensões elétricas, adereços, etc.) e pertences pessoais são de inteira
responsabilidade dos grupos;

10.5 – Os grupos que desejarem utilizar em suas cenas curtas
elementos que podem sujar o palco, deverão providenciar meios de
revesti-lo, certificando-se de que o material não entrará em contato com
o tablado de modo algum;

10.6 – Está vetada a utilização de fogo ou de qualquer elemento
cenográfico que possa danificar o palco da Sala Nelson Pereira dos
Santos;

10.7 – O grupo selecionado cede os direitos de exibição, som e imagem
referentes à participação na Mostra Universitária, para uso da produção
do evento, por tempo indeterminado, para ações de publicidade do
Festival;

10.8 – Os grupos selecionados serão responsáveis pela liberação dos
direitos autorais referentes a texto e obras musicais utilizadas em suas
cenas curtas junto às instituições reguladoras. Esta documentação
deverá ser apresentada logo após a divulgação das peças
selecionadas, mediante solicitação da produção do evento;

10.9 - Os grupos participantes da Mostra Universitária poderão
fotografar ou filmar a apresentação de sua cena, se desejarem;

10.10 - A inscrição na Mostra Universitária pressupõe a aceitação e
concordância com todos os termos do presente regulamento;



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

10.12 - 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
31 de agosto – Divulgação do Resultado Final (lista dos selecionados)
20 de setembro a 06 de outubro – Realização do 15º Niterói em Cena
(* Mostra Universitária de 04 a 06 de outubro de 2022)

DÚVIDAS:
niteroiemcena@gmail.com


