
FESTEM
1º FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL DE  MORRO

REUTER
29 e 30 de setembro de 2022

OBJETIVOS GERAIS:
Na sua 1ª edição, ponto de partida para reconhecimento estadual, o festival de teatro
estudantil ocupa em Morro Reuter a importante tarefa de fomentar a cultura local e visa a
formação de plateia através da participação das escolas. Mesmo tendo caráter competitivo,
possui a modalidade Mostra, para alunos de N4 à 5º anos, mas da mesma forma busca
uma troca de saberes, por meio de debates com profissionais, a fim de proporcionar
vivências artísticas para os participantes e intercâmbios entre os grupos do Estado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Proporcionar espaço para o desenvolvimento do pensamento lógico e criativo, estimulando
a participação dos estudantes do ensino regular no fazer teatral. Promover debates com
avaliadores qualificados a partir dos espetáculos apresentados, a fim de contribuir com o
processo de cada grupo. Gerar reflexões acerca dos espetáculos apresentados e demais
temas conectados com o público jovem. Facilitar o acesso ao teatro para a comunidade
morro reutense através de gratuidade na programação do festival.

PÚBLICO ALVO:
Os grupos participantes da mostra e festival deverão ter integrantes oriundos do ensino
regular; O festival tem como público alvo os alunos da educação infantil e ensinos
fundamental, médio e EJA se houver. Também visamos atingir a comunidade local e da
região.

CRONOGRAMA:
As inscrições iniciam em 3/08/2022 e vão até 3/9/2022. O resultado da seleção estará
disponível a partir do dia 05/09/2022.
O festival ocorre em 29 e 30 de setembro de 2022 nos turnos da manhã, tarde e noite.

REGULAMENTO

DA PARTICIPAÇÃO:

Poderão participar do 1º Festival de teatro estudantil de Morro Reuter, grupos oriundos de
escolas ou oficinas nas quais os integrantes do elenco devem estar devidamente
matriculados no ensino regular. Os grupos selecionados deverão enviar os atestados de
frequência e autorização de participação dos pais de seus integrantes à curadoria do
festival em até 15 dias após a divulgação do resultado de seleção. Não serão aceitos
atestados após este prazo, correndo o risco de desclassificação do festival. Os grupos



podem se inscrever com 01 espetáculo. Não oferecemos transporte, cachê e/ou ajuda de
custo.

DOS ESPETÁCULOS:

Serão aceitos esquetes teatrais com duração entre 18 e 29 minutos, podendo perder pontos
e até mesmo serem desclassificados as esquetes que não obtiverem e/ou ultrapassarem os
horários pré-estabelecidos, cabendo a comissão julgadora a decisão final. Os textos
montados assim como os direitos autorais e liberação para montagem são de inteira
responsabilidade de cada grupo.

DA INSCRIÇÃO:

As inscrições para o festival são gratuitas. Iniciam em 3 de agosto e vão até 3 de setembro
de 2022. Somente serão aceitas as inscrições que contenham todas as informações
requisitadas na ficha, feitas através do e-mail: freitagproducoes@gmail.com. Todos os
e-mails de inscrição terão retorno de recebimento. Caso não receba o retorno, o grupo
deverá contatar a produção pelo whatsapp (51)98319.7727. Deve constar na ficha de
inscrição: Sinopse do espetáculo, cópia do texto, histórico do grupo (incluindo clipagens, se
houver), currículo resumido do diretor (a), autorização do uso de imagem de todos os
participantes (em anexo), 04 (quatro) fotos de cena em boa qualidade para divulgação e link
de vídeo com o espetáculo para ajudar na seleção (se houver). Faz-se o convite para
presença do grupo ou de seus representantes nas apresentações e debates durante o
festival para o fomento da vivência artística e intercâmbio entre os grupos participantes.
No momento da inscrição, os participantes assumirão toda e qualquer responsabilidade no
que se refere a autoria das músicas, vídeos, esquetes e coreografias inscritas, bem como
sua utilização no FESTEM, de acordo com o exposto neste regulamento, isentando festival,
a partir deste momento, de todo e qualquer pleito ou reivindicação de terceiros. Os
participantes declaram, ainda, que não existe qualquer impedimento legal ou contratual que
impossibilite a utilização das músicas, vídeos, peças e coreografias inscritas.

DA SELEÇÃO:

Farão parte da seleção os grupos que enviarem material completo até a data limite
estipulada acima. Os espetáculos serão selecionados de acordo com a coerência da
proposta em relação ao público atendido no 1º FESTEM. A seleção será feita por comissão
de profissionais da área teatral integrantes da curadoria do evento, sendo que o turno da
manhã será preferencialmente definido para o público juvenil e a tarde para o público
infantil. A decisão da comissão é definitiva. Casos omissos serão avaliados pela mesma.

DOS LOCAIS:

As apresentações dos grupos/espetáculos selecionados serão no Centro de Cultura
Municipal, qual será adaptado para receber apresentações teatrais, portanto pedimos
compreensão e colaboração dos grupos, considerando as limitações deste evento. O Rider
de Luz do FESTEM será disponibilizado para os grupos selecionados, após o resultado.

DA PROGRAMAÇÃO e APRESENTAÇÕES:



As apresentações acontecem pela manhã e tarde. Será concedida a todos os grupos
participantes a programação definitiva, antes do início do festival.

O cronograma das apresentações será definido de acordo com as demandas dos grupos.
Caso não seja possível atender a todos, o cronograma será definido por sorteio. Após cada
apresentação serão realizados debates com os avaliadores técnicos juntamente com o
grupo e comunidade geral interessada.

PLANO PROVISÓRIO DE CRONOGRAMA:

QUINTA-FEIRA  (29/09) SEXTA-FEIRA (30/09)

9h - Espetáculo 1
Grupo:
Direção:
Município:

10h - Espetáculo 2
Grupo:
Direção:
Município:

9h - Espetáculo 5
Grupo:
Direção:
Município:

10h - Espetáculo 6
Grupo:
Direção:
Município:

14h - Espetáculo 3
Grupo:
Direção:
Município:

15h - Espetáculo 4
Grupo:
Direção:
Município:

14h - Espetáculo 7
Grupo:
Direção:
Município:

15h - Avaliação dos Jurados

19h - Cerimônia Oficial de Abertura
19h15 - Espetáculo Mostra
Grupo:
Direção:
Município:
19h30 - Espetáculo Mostra
Grupo:
Direção:
Município:
19h45 - Espetáculo Mostra
Grupo:
Direção:
Município:

19h - Cerimônia de Encerramento e
Premiação
Espetáculo Convidado
Grupo:
Direção:
Município:

A desistência, bem como o cancelamento da participação do grupo selecionado para o
FESTEM, somente será aceito, pela comissão organizadora, antes da divulgação oficial da



programação do evento que ocorrerá até dia 5/09/2022. Serão selecionados sete
espetáculos. Após a programação confirmada os grupos serão responsabilizados se não
comparecerem ao evento e serão banidos da participação dos próximos festivais em Morro
Reuter.

DA PASSAGEM DE PALCO:

Os técnicos do festival estarão à disposição em, no mínimo, 1h30 de antecedência de cada
turno, para auxiliar os grupos. Neste caso de mais de um espetáculo por turno, as duas
passagens serão realizadas antes do início da primeira apresentação. Na ficha de inscrição
de cada grupo deverá conter a proposta do plano de luz, a fim de facilitar na prévia
organização do material. Na ausência deste material não nos responsabilizamos pela
correta montagem da estrutura técnica no dia de sua apresentação. Para que o festival
aconteça de forma tranquila, organizada e em respeito ao público, o tempo de montagem e
desmontagem entre um espetáculo e outro é de, no máximo, 20 minutos. Tempo que irá
durar o debate do grupo que acabou de se apresentar. A organização vai trabalhar para que
haja coerência no tempo, de acordo com o material de quem for se apresentar às 10h. O
recolhimento do material deverá ser no mesmo turno de apresentação e todos os grupos
deverão seguir esta norma.

DO MATERIAL DE CENA DOS GRUPOS:

É de total responsabilidade dos grupos o material cênico de seus espetáculos. A curadoria
do evento não disponibilizará nenhum tipo de elemento ou adereços cênicos para os
grupos, bem como não se responsabiliza por objetos perdidos/esquecidos, devendo,
portanto, os grupos terem o máximo de cuidado possível com seus pertences. Nas fichas de
inscrição deverão conter uma descrição da cenografia utilizada e se é necessário local
específico para armazená-la ou ajuda na colocação. Os grupos que utilizam elementos
como água, alimentos, terra ou outro material que deixe resquícios no palco e/ou camarim
deverão encarregar-se da limpeza a fim de entregar o espaço para o próximo grupo como
receberam.

DOS CERTIFICADOS:

Serão fornecidos certificados de participação digitais a todos os participantes do 1º
FESTEM e entregues para os diretores via e-mail.

DOS INGRESSOS:

Toda a programação do evento é gratuita. Escolas devem reservar cadeiras se trouxerem
espectadores de seus respectivos municípios. Grupos participantes têm cadeiras
reservadas.

DOS AVALIADORES:

Os espetáculos apresentados no 1º FESTEM serão avaliados por comissão qualificada
composta por, no mínimo, 3 (três) artistas da área teatral, cabendo a essa comissão



julgadora, única e exclusivamente a elaboração das notas dos espetáculos que se
apresentaram neste evento e a decisão sobre a premiação.

DA PREMIAÇÃO:

Os grupos participantes estarão concorrendo aos seguintes prêmios:

DESTAQUES
1. Caracterização (maquiagem);
2. Sonoplastia;
3. Figurino;
4. Cenografia;
5. Iluminação;
6. Texto inédito/original;
7. Ator coadjuvante;
8. Atriz coadjuvante;
9. Ator;
10. Atriz;
11. Direção;
12. Melhor espetáculo júri popular;
13. Melhor espetáculo júri técnico;
14. Prêmio especial da organização;
15. Prêmio especial do júri;

DA CURADORIA:

A idealização e curadoria do 1º FESTEM é composta pelos integrantes do TAF - Teatro
Anderson Freitag em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O
FESTEM é uma realização da Prefeitura Municipal de Morro Reuter. A curadoria está à
disposição para esclarecer os casos omissos do evento/documento através do e-mail:
freitagproducoes@gmail.com ou whatsapp (51)983197727 Anderson Freitag.

Morro Reuter, 3 de agosto de 2022.


